
Pályázati hirdetmény betölthető állásokra 

hatályos: 2017.01.24 – 

2017. EüK. 2. szám pályázati felhívás 

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 

Tisztelt Hirdetők, Olvasók! 

A hirdetményeket külön ez irányú kérelemre legfeljebb 3 alkalommal ismételjük meg, további 

közlésre csak újabb kérés esetén van lehetőség. A gyors megjelenés érdekében a pályázati 

hirdetményeket közvetlenül a Szerkesztőségnek küldjék meg levélben (1051 Budapest, Arany János 

u. 6–8., illetve 1245 Budapest, Pf. 987), faxon (795-0192), vagy e-mailben (eszerk@emmi.gov.hu). 

Az Egészségügyi Közlöny Szerkesztőségének telefonszáma 795-1347. 

A közléssel kapcsolatban a fenti telefonszámon tudunk tájékoztatást adni. 

Tájékoztatjuk tisztelt hirdetőinket, hogy a pályázati hirdetmények szövegéből kénytelenek vagyunk 

elhagyni azokat a pályázati feltételeket, amelyek közzététele jogszabályba ütközik, nem hatályos 

jogszabályon alapul, illetve indokolatlan diszkriminációt tartalmaz (pl. életkori, nemhez kötött, a 

magyar végzettséget vagy állampolgárságot preferáló előírások). 

A jogszabály alapján kötelezően meghirdetendő pályázatok térítésmentes közzétételére egy 

alkalommal van lehetőség, az ismételt közzététel az általános hirdetési árakon történik, amelyről az 

Egészségügyi Közlöny kiadója (a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, telefonszám: 266-9290 vagy 

266-9294) ad felvilágosítást. 

A pályázatoknál kérjük – a hatályos jogszabályokra is figyelemmel – feltüntetni, hogy a pályázati 

határidő kezdő időpontjának a hirdető a megjelenés melyik helyét tekinti. Eltérő közlés hiányában 

a pályázati határidő hirdetmény szerinti kezdő időpontja az Egészségügyi Közlönyben való 

megjelenés. A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján is megjelenő hirdetések esetén a 

honlapon feltüntetett határidők az irányadók, eltérő közlés esetén is. 

Amennyiben a közlésnél más időpontot nem jelöltünk meg, úgy a hirdetett állás a pályázatok 

elbírálását követően azonnal betölthető. Az állások bérezése a hatályos jogszabályok alapján történik. 

A Szerkesztőség felhívja a hirdetők figyelmét arra, hogy a tévesen, hiányosan vagy félreérthető 

módon megfogalmazott és így megküldött hirdetésekből adódó esetleges hibákért felelősséget 

nem vállal.  

Az esetleges hibák elkerülése érdekében kérjük, hogy hirdetéseiket ne kézírásos formában 

juttassák el a Szerkesztőség részére. Az olvashatatlanul megküldött hirdetések közzétételét nem 

vállaljuk. 

Megrendelt hirdetés közzétételének vagy ismételt közzétételének lemondását, módosítását a 

Szerkesztőség csak írásban fogadja el, a hirdetést tartalmazó lapszám nyomdába adásának 

időpontjáig. 



PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGYETEMI OKTATÓI, 

ILLETVE EGYETEMI INTÉZMÉNYEKBEN BETÖLTHETŐ EGYÉB ÁLLÁSOKRA 

A Szent Imre Egyetemi Oktatókórház (1115 Budapest, Tétényi út 12–16.) főigazgatója a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 20/A. §-a alapján 

pályázatot hirdet a Képalkotó Diagnosztikai Osztály osztályvezető főorvos beosztás ellátására 

határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezéssel és 5 év határozott időre szóló vezetői megbízással. 

Munkakörhöz kapcsolódó lényeges feladatok: Képalkotó Diagnosztikai Osztály szakmai munkájának 

tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése. 

Pályázati feltétel: 

– radiológus szakvizsga; 

– legalább 10 éves szakmai gyakorlat; 

– egészségi alkalmasság; 

– büntetlen előélet. 

Előnyt jelent: 

– tudományos tevékenység; 

– vezetői tapasztalat; 

– CT-ben való jártasság; 

– nyelvismeret; 

– tudományos fokozat. 

Csatolandó: 

– fényképes szakmai önéletrajz (kézzel írott formában is); 

– orvosi diploma és szakvizsga bizonyítványok másolatai; 

– szakmai-, vezetői koncepció; 

– erkölcsi bizonyítvány; 

– határozat a működési nyilvántartásba vételről; 

– hozzájárulási nyilatkozat, hogy a pályázatban foglaltak közölhetők harmadik személlyel és a 

pályázatban szereplő személyes adatokat a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik. 

Illetmény és juttatások: a Kjt. szabályai alapján, megegyezés szerint. 

A pályázat benyújtási határideje: a Közigazgatási Igazságügyi Hivatal (KIH) honlapján való 

megjelenéstől (2016. december 27.) számított 30 nap. 



A pályázat elbírálási határideje: a pályázatok benyújtási határidejét követő 21 napon belül. 

Az állás betöltésének várható ideje: az elbírálást követően azonnal. 

A pályázatot Prof. Dr. Bedros J. Róbert főigazgató főorvos részére postai úton kell benyújtani. 

Cím: 1115 Budapest, Tétényi út 12–16. 

*** 

A Szent Imre Egyetemi Oktatókórház (1115 Budapest, Tétényi út 12–16.) főigazgatója a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 20/A. §-a alapján 

pályázatot hirdet az Érsebészeti Profil profilvezető főorvos beosztás ellátására határozatlan idejű 

közalkalmazotti kinevezéssel és 5 év határozott időre szóló vezetői megbízással. 

Munkakörhöz kapcsolódó lényeges feladatok: az Érsebészeti Profilon a profil szakmai munkájának 

tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése. 

Pályázati feltétel: 

– sebész szakvizsga; 

– érsebész szakvizsga; 

– egészségi alkalmasság; 

– büntetlen előélet. 

Csatolandó: 

– fényképes szakmai önéletrajz (kézzel írott formában is); 

– orvosi diploma és szakvizsga bizonyítványok másolatai; 

– szakmai, vezetői koncepció; 

– erkölcsi bizonyítvány; 

– határozat a működési nyilvántartásba vételről; 

– hozzájárulási nyilatkozat, hogy a pályázatban foglaltak közölhetők harmadik személlyel és a 

pályázatban szereplő személyes adatokat a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik. 

Illetmény és juttatások: a Kjt. szabályai alapján, megegyezés szerint. 

A pályázat benyújtási határideje: a KÖZIGÁLLÁS honlapon való megjelenéstől (2017. január 2.) 

számított 30 nap. 

A pályázat elbírálási határideje: a pályázatok benyújtási határidejét követő 21 napon belül. 

Az állás betöltésének várható ideje: az elbírálást követően azonnal. 



A pályázati anyagokat Szent Imre Egyetemi Oktatókórház (1115 Budapest, Tétényi út 12–16.) Prof. 

Dr. Bedros J. Róbert főigazgató részére kell postai úton benyújtani. 

*** 

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Petz Aladár Megyei Oktató Kórház II. Belgyógyászati Osztály 

osztályvezető főorvos munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól. 

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 9024 Győr, Vasvári P. utca 2–4. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

a II. Belgyógyászati Osztály munkájának szervezése és zavartalan működésének biztosítása. Az 

SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása. A kinevezés határozatlan idejű közalkalmazotti 

jogviszonyban főorvosi/szakorvosi munkakörre, 3 hónapos próbaidővel történik. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– orvosi egyetem, belgyógyászat és hematológia szakvizsga; 

– legalább 10 éves szakmai gyakorlat; 

– büntetlen előélet. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– idegennyelv-ismeret. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata; 

– szakmai vezetői elképzelések; 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; 

– Orvosok Országos Nyilvántartásáról másolat (alapnyilvántartás); 

– érvényes működési nyilvántartás igazolása; 

– MOK tagság igazolása; 



– publikációs jegyzék; 

– nyilatkozat, melyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásban résztvevők a pályázati anyagot 

megismerhetik; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal 

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 28. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Prof. Dr. Oláh Attila orvosigazgató nyújt, a 06 

(96) 503-320-as telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház címére történő megküldésével 

(9024 Győr, Vasvári P. utca 2–4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 

azonosító számot: 5/1916-1/2016., valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető főorvos (II. 

Belgyógyászati Osztály) . 

vagy 

– személyesen: Humán Erőforrások Osztálya, Győr-Moson-Sopron megye, 9024 Győr, Vasvári P. utca 

2-4. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény (Kjt.) 20/A. §-ában és 20/B. §-ában, továbbá a Kjt. egészségügyi intézményekben történő 

végrehajtásáról szóló 365/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. §-ban foglaltaknak megfelelően. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 28. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– ÁEEK honlapján – 2017. január 27.; 

– a KÖZIGÁLLÁS honlapján – 2017. január 27. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: garzonházi férőhelyet tudunk biztosítani. 

*** 

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Urológiai Osztály 

osztályvezető főorvos munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 



A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól. 

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 9024 Győr, Vasvári P. utca 2–4. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

az Urológiai Osztály munkájának szervezése és zavartalan működésének biztosítása. Az SZMSZ-ben 

meghatározott feladatok ellátása. A kinevezés határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban 

főorvosi/szakorvosi munkakörre, 3 hónapos próbaidővel történik. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– orvosi egyetem, urológia szakvizsga, 

– legalább 10 éves szakmai gyakorlat, 

– büntetlen előélet. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– idegennyelv-ismeret 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata; 

– szakmai vezetői elképzelések; 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; 

– Orvosok Országos Nyilvántartásáról másolat (alapnyilvántartás); 

– érvényes működési nyilvántartás igazolása; 

– MOK tagság igazolása; 

– publikációs jegyzék; 

– nyilatkozat, melyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásban résztvevők a pályázati anyagot 

megismerhetik; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal 

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 28. 



A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Prof. Dr. Oláh Attila orvosigazgató nyújt, a 06 

(96) 503-320-as telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház címére történő megküldésével 

(9024 Győr, Vasvári P. utca 2–4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 

azonosító számot: 5/1917-1/2016., valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető főorvos 

(Urológiai Osztály) . 

vagy 

– személyesen: Humán Erőforrások Osztálya, Győr-Moson-Sopron megye, 9024 Győr, Vasvári P. utca 

2-4. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény (Kjt.) 20/A. §-ában és 20/B. §-ában, továbbá a Kjt. egészségügyi intézményekben történő 

végrehajtásáról szóló 365/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. §-ban foglaltaknak megfelelően. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 28. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– ÁEEK honlapján – 2017. január 27.; 

– KÖZIGÁLLÁS honlapján – 2017. január 27. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: garzonházi férőhelyet tudunk biztosítani. 

*** 

A Mátrai Gyógyintézet Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Oktató Kórháza 

főigazgatója pályázatot hirdet határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban az alábbi állások 

betöltésére: 

pulmonológus szakorvos 

Feladata: munkaköri leírás alapján a szakorvosi végzettségének megfelelő gyógyító munka végzése, 

aktív részvétel a pulmonológiai team munkájában. 

Illetmény: kiemelt bérezés. 

Pályázati feltételek: orvosi diploma megléte, tüdőgyógyász szakvizsga megléte, érvényes MOK 

tagság, OONY-ba történt felvétel, magyar nyelvtudás, büntetlen előélet, cselekvőképesség. 

A pályázat elbírálásánál előny: 

– orvosi rehabilitáció pulmonológia területén szakvizsga megléte, vagy szakvizsga előtti állapot. 

Csatolandó dokumentumok: 

– OONY-ba történt felvétel és a MOK tagság igazolása; 



– végzettséget igazoló okiratok másolata, pl. egyetemi diploma, szakvizsga oklevél, az előnynél 

hivatkozott szakvizsga előtti állapot igazolása (egyszerű másolatokban), szakmai önéletrajz. 

Pályázati határidő: 2017. február 16. 

általános orvos 

Feladatai: az Intézet gyógyító munkájában való részvétel, a munkaköri leírásban foglaltak alapján a 

kijelölt betegellátó osztályon orvosi tevékenység végzése. Aktív részvétel a pulmonológiai, a 

bronchológiai, valamint az intervenciós bronchológiai team munkájában. 

Illetmény: kiemelt. 

Pályázati feltételek: 

– orvosi diploma megléte; 

– MOK tagság, felvétel az orvosok országos nyilvántartásába; 

– magyar nyelvtudás; 

– büntetlen előélet, cselekvőképesség. 

Az állásra pályázhatnak friss diplomás orvosok is, akik a tüdőgyógyászat iránt érdeklődnek és vállalják 

intézetünkben a rezidensképzést, vagy már rezidensképzésben vesznek részt és intézetünk 

munkatársaként kívánják a rezidensképzést befejezni. Intézetünk a pulmonológus szakorvosképzést 

és a szakvizsga megszerzését támogatja. 

Csatolandó dokumentumok: 

– OONY-ba történt felvétel és a MOK tagság igazolása; 

– végzettséget igazoló okiratok másolata, pl. egyetemi diploma (egyszerű másolatban), szakmai 

önéletrajz. 

Pályázati határidő: 2017. február 16. 

Mindkét pályázatra vonatkozó tudnivalók: 

Pályázatok leadásának módja: 

Levélben: 3233 Mátraháza, Mátrai Gyógyintézet, hrsz.: 7151. A borítékra kérjük ráírni: „Orvosi 

álláspályázat”. 

Személyesen: Dr. Urbán László PhD, főigazgató részére, Mátraháza, Mátrai Gyógyintézet, 

adminisztrációs épület. 

Egyéb információk: a munkakörök az elbírálást követően, 90 napos próbaidő kikötésével azonnal 

betölthetőek. Igény esetén szolgálati elhelyezést, vagy szolgálati lakást biztosítunk. 



A pályázathoz csatolni kell nyilatkozatot a büntetlen előéletről (a 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 

bizonyítványt felvétel esetén kell benyújtani), beleegyező nyilatkozatot, hogy a pályázat elbírálásában 

résztvevők a teljes pályázati anyagot megismerjék és a pályázat elbírálásához felhasználják. 

A munkakörökkel kapcsolatos további információt Dr. Urbán László PhD főigazgató nyújt 

munkanapokon 9–14 óra között a 06 (37) 574-505-ös telefonszámon. 

A pályázatokkal kapcsolatban bővebb és irányadó adatok a kozigallas.hu honlapon találhatók! 

*** 

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház (8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u.3.) 

főigazgatója állást hirdet közalkalmazotti jogviszonyban, teljes munkaidőre a következő munkakörbe: 

Traumatológia osztályra: osztályvezető főorvos, 5 évre szóló határozott idejű vezetői megbízással. 

Pályázati feltételek: 

– orvostudományi egyetemi diploma; 

– sebészet, ortopédia-traumatológia szakvizsga; 

– büntetlen előélet; 

– graduális és posztgraduális oktatásban szerzett tapasztalat, vezetői tapasztalat. 

Előny: 

– mellkas-traumatológiai licenc vizsga; 

– tudományos minősítés; 

– idegennyelv tárgyalás- és oktatásszintű ismerete. 

A pályázathoz kérjük csatolni: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– szakmai elképzelések; 

– vezetői koncepció; 

– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázat bírálatában résztvevők megismerhetik a pályázatot. 

Bérezés: megállapodás szerint 

A pályázat benyújtási határideje: 2017. február 20. 

Az állás betölthető: 2017. március 16. 



Érdeklődni lehet: Dr. Reiber István orvosigazgatónál. 

A pályázat benyújtása: Dr. Csernavölgyi István főigazgatóhoz (8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 

3.). 

*** 

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház (8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3.) 

főigazgatója állást hirdet közalkalmazotti jogviszonyban, teljes munkaidőre a következő munkakörbe: 

Finanszírozási és Kontrolling osztályra: osztályvezető, 5 évre szóló határozott idejű vezetői 

megbízással. 

Pályázati feltételek: 

– gazdasági főiskolai/egyetemi oklevél; 

– 3 éves vezetői gyakorlat, büntetlen előélet. 

Előny: finanszírozási és kontrolling tapasztalat, egészségügyben szerzett gyakorlat. 

A pályázathoz kérjük csatolni: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– szakmai elképzelések; 

– vezetői koncepció; 

– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázat bírálatában résztvevők megismerhetik a pályázatot. 

Bérezés: megállapodás szerint 

A pályázat benyújtási határideje: 2017. február 20. 

Az állás betölthető: 2017. március 1. 

Érdeklődni lehet: Varga Péter koordinációs menedzsernél. 

A pályázat benyújtása: Dr. Csernavölgyi István főigazgatóhoz (8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 

3.). 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYVEZETŐI 

ÉS ORVOSVEZETŐI ÁLLÁSOKRA 

Adony Város Önkormányzata (2457 Adony, Kossuth L. u. 4.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet az Egészségügyi Központ 

intézményvezető munkakör betöltésére. 



A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazott jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól. 

A munkavégzés helye: 2457 Adony, Kossuth L. u. 8. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézményvezető – 

a közalkalmazotti jogviszonyban ellátott háziorvosi feladatai mellett – vezeti az intézményt, felelős az 

intézmény szakszerű, törvényes működéséért és a takarékos gazdálkodásáért. Tervezi, szervezi, 

irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai (gyógyító, gyógyító-megelőző munka) működését, a 

folyamatos betegellátás biztosítását, a szakmai tevékenységek összehangolását. Gyakorolja a 

munkáltatói jogokat, biztosítja az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– orvostudományi egyetem; 

– egészségügyi (szak)menedzseri képesítés, vagy egészségügyi menedzsment szakirányú 

továbbképzési szakon szerzett képesítés (ezen előírt képesítési feltétel alól a 13/2002. (III. 28.) EüM 

rendelet 4. §-ában foglaltak szerint felmentés adható); 

– legalább 5 éves vezetői gyakorlat; 

– büntetlen előélet; 

– magyar állampolgárság; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása; 

– magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy 

a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakmai önéletrajz; 

– végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program; 

– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul; 

– az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti 

nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról; 



– nyilatkozat arról, hogy hozzájárul-e a pályázatának nyílt képviselő-testületi ülésen történő 

tárgyalásához. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. március 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 6. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ronyecz Péter polgármester nyújt a 06 (25) 

504-550-es telefonszámon. 

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatokat lezárt borítékban, Adony Város Polgármesteréhez 

(2457 Adony, Kossuth L. u. 4.) írásban kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni a pályázati 

azonosító számot: AI3965/2016., valamint a munkakör megnevezését: „Egészségügyi Központ vezetői 

pályázat”. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a beérkezett pályázatokat – a jogszabályban előírt 

véleményezési eljárás lefolytatása után – a benyújtási határidőt követő első ülésen Adony Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 14. 

A pályázat kiírás további közzétételének helye: 

– Adony Város honlapja: www.adony.hu – 2017. január 9. 

*** 

Az Országos Sportegészségügyi Intézet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

20/A. §-a alapján pályázatot hirdet az Országos Sportegészségügyi Intézet Stratégiai Igazgatóság 

stratégiai igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2021. december 31-ig szól. 

A munkavégzés helye: 1123 Budapest, Alkotás utca 48. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: stratégiai igazgató 

feladatok ellátása, sportegészségügyi stratégiai jelentőségű feladatok végzése. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– főiskola, egészségügyi ügyvitelszervező; 

– minimum 5 év egészségügyi vezetői tapasztalat; 



– sportegészségügyi finanszírozási és kontrolling tapasztalat; 

– sportegészségügyi információs rendszer kialakításában gyakorlat; 

– minimum 5 éves sportegészségügyi szervezési tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– minimum 5 év egészségügyi vezetői tapasztalat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakmai önéletrajz; 

– szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; 

– nyilatkozat, hogy jogviszony létesítése esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget 

tesz; 

– nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot a pályázatok értékelésében résztvevő személyek 

megismerhetik. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal 

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 9. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Soós Ágnes főigazgató főorvos nyújt, a 06 

(1) 488-6111-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Országos Sportegészségügyi Intézet címére történő megküldésével 

(1123 Budapest, Alkotás utca 48.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 

azonosító számot: 1/2017., valamint a beosztás megnevezését: „Stratégiai igazgató”. 

– elektronikus úton Dr. Soós Ágnes főigazgató főorvos részére a foig@osei.hu e-mail címen keresztül. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 14. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– www.osei.hu. 

*** 

Az Országos Sportegészségügyi Intézet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Országos Sportegészségügyi Intézet Ápolási Igazgatóság ápolási 

igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 



A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2021. december 31-ig szól. 

A munkavégzés helye: 1123 Budapest, Alkotás utca 48. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: ápolási igazgatói 

feladatok ellátása. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– egyetem, egészségügyi menedzser; 

– főiskola, egészségügyi végzettség; 

– minimum 5 év egészségügyi vezetői tapasztalat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakmai önéletrajz; 

– szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; 

– érvényes MESZK tagság; 

– érvényes működési engedély; 

– nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot a pályázatok értékelésében résztvevő személyek 

megismerhetik; 

– nyilatkozat, hogy jogviszony létesítése esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget 

tesz. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal 

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 9. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Soós Ágnes főigazgató főorvos nyújt, a 06 

(1) 488-6111-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak az Országos Sportegészségügyi Intézet címére történő megküldésével 

(1123 Budapest, Alkotás utca 48.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 

azonosító számot: 2/2017., valamint a beosztás megnevezését: „ápolási igazgató”; 

– elektronikus úton Dr. Soós Ágnes főigazgató főorvos részére a foig@osei.hu e-mail címen keresztül. 



A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 14. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– www.osei.hu. 

*** 

Az Országos Sportegészségügyi Intézet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

20/A. §-a alapján pályázatot hirdet az Országos Sportegészségügyi Intézet Orvosigazgatóság 

orvosigazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2021. december 31-ig szól. 

A munkavégzés helye: 1123 Budapest, Alkotás utca 48. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: orvosigazgatói 

feladatok ellátása. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– egyetem, szakorvos; 

– tudományos fokozat; 

– sportegészségügyi tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– külföldi szakmai tapasztalat. 

– több éves közigazgatási tapasztalat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakmai önéletrajz; 

– szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; 

– érvényes működési engedély; 

– MOK tagság; 



– nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot a pályázatok értékelésében résztvevő személyek 

megismerhetik; 

– nyilatkozat, hogy jogviszony létesítése esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget 

tesz. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal 

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 9. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Soós Ágnes főigazgató főorvos nyújt, a 06 

(1) 488-6111-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Országos Sportegészségügyi Intézet címére történő megküldésével 

(1123 Budapest, Alkotás utca 48.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 

azonosító számot: 3/2017., valamint a beosztás megnevezését: „orvosigazgató”. 

– elektronikus úton Dr. Soós Ágnes főigazgató főorvos részére a foig@osei.hu e-mail címen keresztül. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 14. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– www.osei.hu. 

*** 

A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet (1204 Budapest, Köves u 1.) főigazgatója a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet az 

Intézmény I. Pszichiátriai és Pszichiátriai Rehabilitációs Osztályán szakorvosi munkakör betöltésére 

osztályvezető főorvosi beosztás ellátására. 

Vezetői megbízás időtartama: 5 éves határozott időre szóló megbízás. 

Jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: 1204 Budapest, Köves u.1. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a 150 ágyon működő 

osztály profilja: általános pszichiátria , relapsus – prevenció és fázisprofilaxis, pszichoterápiás 

utógondozó. 

A szakorvosi feladatok közé tartozik: az akut pszichiátriai betegek ellátásában, rehabilitációs 

tevékenységben, valamint járóbeteg-ellátásban történő feladatok ellátása munkaköri leírás és a 

hatályos jogszabályok alapján. 



Vezetői feladatok: az osztályvezető feladata az önálló osztályként működő I.sz. Pszichiátriai és 

Pszichiátriai Rehabilitációs Osztály irányítása, a mindennapi működés rendjének biztosítása. 

Az osztályvezető főorvos irányítja az osztályon folyó magas szintű gyógyító munkát az érvényben lévő 

jogszabályoknak, szakmai előírásoknak és belső szabályzatoknak megfelelően. Az osztályvezető 

felelős az általa irányított szervezeti egység dolgozóinak munkafegyelméért, a szakmai feladatok 

meghatározásáért, biztosítja a szakkonzíliumok működését, továbbá az osztály gyógyszer – és 

eszközellátását, valamint elősegíti orvosainak, rezidenseinek, pszichológusainak és szakdolgozóinak 

képzését, továbbképzését. 

Illetmény, juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény, illetve 

megállapodás alapján. 

Pályázati feltételek: 

– egyetem/orvosi diploma; 

– pszichiátria szakvizsga; 

– magyar állampolgárság, büntetlen előélet; 

– a munkakörre vonatkozó egészségügyi alkalmasság. 

Pályázati elbírálásnál előnyt jelent: 

– további szakvizsga, pl. addiktológia, vagy rehabilitációs, vagy pszichoterápia, vagy igazságügyi 

orvostan szakvizsga; 

– tudományos fokozat és/vagy graduális/posztgraduális képzésben szerzett tapasztalat/részvétel; 

– pszichiátriai fekvőbeteg-ellátásban szerzett legalább 5 éves vezetői gyakorlat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes fényképes szakmai önéletrajz, a pályázó személyi adataival és elérhetőségével, 

– szakmai, vezetői elképzelés, 

– képesítést igazoló okiratok másolata, 

– érvényes működési engedély és érvényes MOK tagsági igazolás, 

– nyilatkozat büntetlen előéletről, 

– nyilatkozat, illetve hozzájárulás arra vonatkozóan, hogy a pályázó pályázati dokumentációját a 

pályázatok elbírálásában résztvevő személyek megismerhetik. 

A pályázat beadási határideje: 2017. február 10. 

Az elbírálás időpontja: 2017. március 10. 



A pályázati eljárás: a pályázati felhívásban megadott, teljes körű pályázati anyaggal rendelkező 

pályázók személyes meghallgatása a Szakmai Vezető Testület és az Ad Hoc Bizottság részéről. A 

nyertes pályázó kiválasztása a Szakmai Kollégium és az Orvosi Kamara véleményét követően. 

A munkakör betölthetőségének várható időpontja: a munkakör a pályázati eljárást követően 

azonnal betölthető. 

A pályázati dokumentáció benyújtásának módja: elektronikus úton az orvos@jahndelpest.hu e-mail 

címre, Dr. Ralovich Zsolt főigazgató részére címezve. 

A pályázati dokumentáción az alábbi hivatkozásokat kérjük feltüntetni: 

Hivatkozási szám: 2/2017/PÁ, valamint pozíció megjelölése: „I. Pszichiátriai és Pszichiátriai 

Rehabilitációs Osztály: szakorvosi munkakör – osztályvezető főorvosi beosztással” 

A hirdetmény közzétételi helyei: 

– www.delpestikorhaz.hu – 2017. január 9.; 

– www.kozigallas.gov.hu– 2017. január 10. 

*** 

Vaszary Kolos Kórház (2500 Esztergom, Petőfi S. u. 26–28.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet az intézmény Transzfúziológia osztályán 

transzfúziológus szakorvos, (osztályvezető főorvosi megbízással) munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Vaszary Kolos Kórház, Transzfúziológia osztály, Komárom-Esztergom megye, 

2500 Esztergom, Petőfi S. u. 26–28. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: az osztály profiljába tartozó szakorvosi feladatok ellátása. 

(Biztosítva a fekvő- és járóbeteg-ellátás szakmai egységét.) 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók, egyebekben személyes 

egyeztetés szükséges. 

Pályázati feltételek: 

– orvostudományi egyetemi végzettség, 

– transzfúziológia szakvizsga, 

– büntetlen előélet. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz; 



– személyi és foglalkoztatási adatok; 

– diploma, szakorvosi bizonyítvány másolata; 

– érvényes erkölcsi bizonyítvány; 

– működési nyilvántartás igazolása; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik, abba 

beletekinthetnek és véleményezhetik. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017. április 1. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 27. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 31. 

A pályázatok benyújtásának módja: személyesen vagy postai úton, a Vaszary Kolos Kórház, 

Esztergom címére (2500 Esztergom, Petőfi S. u. 26–28.). A pályázattal kapcsolatos további információ 

Dr. Pák Péter Gábor orvosigazgatótól kérhető a 06 (30) 928-1196-os telefonszámon. 

*** 

Vaszary Kolos Kórház (2500 Esztergom, Petőfi S. u. 26–28.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet az intézmény Pszichiátria osztályán 

pszichiáter szakorvos (osztályvezető főorvosi megbízással) munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Vaszary Kolos Kórház, Pszichiátria osztály (Komárom-Esztergom megye, 2500 

Esztergom, Petőfi S. u. 26–28.). 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: az osztály profiljába tartozó szakorvosi feladatok ellátása. 

(Biztosítva a fekvő- és járóbeteg-ellátás szakmai egységét.) 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók, egyebekben személyes 

egyeztetés szükséges. 

Pályázati feltételek: 

– orvostudományi egyetemi végzettség; 

– pszichiáter szakvizsga; 

– büntetlen előélet. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz; 



– személyi és foglalkoztatási adatok; 

– diploma, szakorvosi bizonyítvány másolata; 

– érvényes erkölcsi bizonyítvány; 

– működési nyilvántartás igazolása; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik, abba 

beletekinthetnek és véleményezhetik. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017. március 1. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 13. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 28. 

A pályázatok benyújtásának módja: személyesen vagy postai úton, a Vaszary Kolos Kórház, 

Esztergom címére (2500 Esztergom, Petőfi S. u. 26–28.). A pályázattal kapcsolatos további információ 

Dr. Pák Péter Gábor orvosigazgatótól kérhető a 06 (30) 928-1196-os telefonszámon 

*** 

A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó (6800 Hódmezővásárhely, 

Dr. Imre József. u. 2.) pályázatot hirdet hódmezővásárhelyi tagintézményébe, a Neurológiai osztály 

osztályvezető főorvosi beosztás ellátására, határozatlan idejű szakorvosi, közalkalmazotti 

kinevezéssel, 5 évre szóló, határozott idejű vezetői megbízással. 

A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2., Csongrád 

Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó, hódmezővásárhelyi tagintézménye. 

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: az osztályvezető feladatát képezi a Neurológiai 

osztály szakmai tevékenységének tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése; rezidensek, 

szakorvos jelöltek, orvostanhallgatók oktatása; az osztály gazdálkodásának és minőségirányítási 

rendszerének felügyelete. 

Jogállás, illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ 

Hódmezővásárhely-Makó Kollektív Szerződésének rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– orvosi diploma, neurológus szakorvosi szakvizsga; 

– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat; 

– büntetlen előélet; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 



– részletes szakmai önéletrajz; 

– vezetői koncepció; 

– szakmai program a betegellátással, illetve a vezetni kívánt osztállyal kapcsolatban; 

– OONY-ba történt felvétel igazolása (alapnyilvántartás); 

– érvényes működési nyilvántartás igazolása; 

– MOK tagság igazolása; 

– egyetemi diploma és szakvizsga bizonyítvány(-ok) másolata; 

– tudományos publikációk és egyéb prezentációk jegyzéke; 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylés elindítását igazoló 

dokumentum másolata; 

– nyilatkozat, illetve hozzájárulás ahhoz, hogy az elbírálásban résztvevők a pályázatot 

megismerhessék; 

– hozzájárulás a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő 

kezeléséhez. 

KÖZIGÁLLÁS honlapon történő megjelenés dátuma: 2017. február 1. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 17. 

A beosztás a pályázatok elbírálása és a Szakmai Kollégium véleményezése után tölthető be, előre 

láthatóan 2017. március 1-jétől. 

A pályázat benyújtása: postai úton, a pályázatnak Dr. Kallai Árpád főigazgató nevére, a Csongrád 

Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó címére (6800 Hódmezővásárhely, Dr. 

Imre József u. 2.) történő megküldésével. 

*** 

Karolina Kórház-Rendelőintézet (9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2–4.) a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Karolina Kórház-

Rendelőintézet Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály osztályvezető főorvos munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól. 

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2–4. 



A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: feladata a 

Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály munkájának megszervezése és zavartalan működésének 

biztosítása. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– egyetem, mozgásszervi rehabilitáció szakorvosa szakvizsga, 

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, 

– büntetlen előéletű pályázók jelentkezését várjuk. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakmai önéletrajz, 

– szakmai vezetői elképzelések, 

– végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolata, 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– MOK tagság igazolása, 

– érvényes működési nyilvántartás igazolása, 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagában foglalt személyes adatainak- a pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul, 

– nyilatkozat, melyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot 

megismerhetik. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal 

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 28. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Bertalan István főigazgató főorvos nyújt, a 

06 (96) 574-601-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Karolina Kórház-Rendelőintézet címére történő megküldésével (9200 

Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2–4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 

szereplő azonosító számot: M/3-1/2017., valamint a munkakör megnevezését: „osztályvezető 

főorvos” 

vagy 



– elektronikus úton Dr. Bertalan István főigazgató főorvos részére az igazgato@karolinakorhaz.hu e-

mail címen keresztül 

vagy 

– személyesen: Dr. Bertalan István főigazgató főorvos, Győr-Moson-Sopron megye, 9200 

Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2–4. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 27. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– Karolina Kórház-Rendelőintézet honlapján: www.karolinakorhaz.hu – 2017. január 23. 

– ÁEEK honlapján – 2017. január 23. 

*** 

Karolina Kórház-Rendelőintézet (9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2–4.) a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a Karolina Kórház-

Rendelőintézet Csecsemő- és Gyerekgyógyászati Osztály osztályvezető főorvos munkakör 

betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól. 

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2–4. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: feladata az Osztály 

munkájának megszervezése és zavartalan működésének biztosítása. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– egyetem, csecsemő-gyerekgyógyászat szakvizsga; 

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása; 

– büntetlen előéletű pályázók jelentkezését várjuk. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakmai önéletrajz; 

– vezetői feladatkör ellátásával kapcsolatos elképzelések, tervek; 

– végzettséget igazoló dokumentumok másolata; 



– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– érvényes működési nyilvántartás igazolása; 

– MOK tagság igazolása; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak-a pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges-kezeléséhez hozzájárul; 

– nyilatkozat, melyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot 

megismerhetik. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal 

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 28. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Bertalan István főigazgató főorvos nyújt, a 

06 (96) 574-601-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Karolina Kórház-Rendelőintézet címére történő megküldésével (9200 

Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2–4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 

szereplő azonosító számot: M/4-1/2017., valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető főorvos. 

vagy 

– személyesen: Dr. Bertalan István főigazgató főorvos, Győr-Moson-Sopron megye, 9200 

Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2–4. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 27. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– Karolina Kórház – Rendelőintézet honlapján: www.karolinakorhaz.hu – 2017. január 23. 

– ÁEEK honlapján – 2017. január 23. 

*** 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) pályázatot hirdet a 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi Alapellátási Intézménye (8800 

Nagykanizsa, Petőfi utca 5.) intézményvezető (magasabb vezető) beosztásának betöltésére 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, az 

intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A. § (4)–(5) bekezdéseiben foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő 

kikötésével. 



A magasabb vezetői megbízás megnevezése: intézményvezető. 

A magasabb vezetői megbízás időtartama: 

A vezetői megbízás 5 év határozott időre, 2017. március 1-jétől – 2022. február 28-ig szól. 

A munkavégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Petőfi utca 5. 

Az intézményvezető által ellátandó feladatok: az Egészségügyi Alapellátási Intézménye (8800 

Nagykanizsa, Petőfi utca 5.) alapító okiratában meghatározott szakfeladatok ellátása, az intézmény 

szakmai programjában foglaltak megvalósítása, az intézmény szakszerű és gazdaságos működtetése, 

irányítása és ellenőrzése. 

Az intézmény közfeladatai: háziorvosi alapellátás, háziorvosi ügyeleti ellátás, fogorvosi alapellátás, 

fogorvosi ügyeleti ellátás, család és nővédelmi egészségügyi gondozás, ifjúság-egészségügyi 

gondozás. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a Kjt.-nek a egészségügyi intézményekben történő 

végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) rendelkezései az 

irányadóak. 

Pályázati feltételek: 

a) (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintű végzettség, 

b) mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés, 

c) legalább ötéves vezetői gyakorlat 

d) magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti 

jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető, 

e) a Kjt. 20. § (2d) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelés, 

f) magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával 

rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz, 

g) büntetlen előélet, 

h) cselekvőképesség. 

A 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 1. § (2) bekezdés a) pontban előírt képesítési feltétel, valamint a 

vezetői gyakorlat megléte alól a fenntartó felmentést adhat. Az b) pontban előírt képesítési feltétel 

alól felmentés abban az esetben adható, ha a pályázó a képzésben részt vesz, vagy vállalja a 

képesítésnek – a kinevezés adásától számított – öt éven belül történő megszerzését. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– a pályázó részletes szakmai életrajzát; 

– a képesítést igazoló okirat(ok) közjegyző által hitelesített másolatát; 



– az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolását; 

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programját; 

– 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítványt, amely igazolást tartalmaz arra 

vonatkozóan is, hogy a pályázó megfelel a Kjt. 20. § (4) és (5) bekezdésében foglalt 

követelményeknek; 

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy 

– a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges 

kezeléséhez hozzájárul, 

– a pályázati eljárásnak a Közgyűlés döntéshozó ülésén a napirendnek a nyilvános ülésen történő 

tárgyalásához hozzájárul-e, 

– teljes pályázati anyaga nyilvánosságra hozható, vagy bizalmasan kezelendő oly módon, hogy csak az 

elbírálásban résztvevők ismerhetik meg, 

– amennyiben egészségügyi menedzser szakképesítéssel nem rendelkezik, és nem mentesül 

letételének kötelezettsége alól, vállalja annak a megbízást követő 2 éven belüli letételét, 

– kinevezése esetén a munkaköri (közalkalmazotti jogviszonyával és vezetői megbízásával 

kapcsolatban) összeférhetetlenség nem áll fenn, 

– a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja, 

– nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt. 

A pályáztató a pályázati határidő leteltét követően az erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlási 

lehetőséget nem biztosít. Az erkölcsi bizonyítványt legkésőbb az eseti bizottság meghallgatásán kell 

bemutatni. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. március 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 5. 

A pályázattal kapcsolatos további információ kérhető: Dénes Sándor polgármester, Nagykanizsa, 

Erzsébet tér 7., tel.: 06 (20) 849-2301, illetve Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

Humán és Hatósági Osztályának osztályvezetője, Bagarus Ágnes, Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel.: 06 

(20) 849-2333. 

A pályázat benyújtásának módja és helye: 

– postai úton a pályázatnak Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere címére történő 

megküldésével (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.), vagy 

– személyesen benyújtva Dénes Sándor polgármesternek, Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet 

tér 7. I. em. 5. számú irodában. 



A pályázati anyagot egy példányban kell benyújtani, a borítékon kérjük feltüntetni a pályázati 

adatbázisban szereplő azonosító számot: 9/4952/2016., valamint a munkakör megnevezését: 

„Nagykanizsai Egészségügyi Alapellátási Intézmény intézményvezető”. 

A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: Kjt. és a Kjt. vhr. előírásainak megfelelően a 

pályázatokat a pályázat előkészítője által összehívott eseti bizottság – a pályázók személyes 

meghallgatásával – véleményezi. A kinevezésről Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a 

kinevezési jogkör gyakorlója dönt, amelynek eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést 

kap. 

A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. 

A pályázat elbírálásának határideje: a Közgyűlésnek az eseti bizottság írásos előterjesztését követő 

soros ülése, legkésőbb 2017. február 28. 

A pályázati hirdetmény közzétéve: 

– közszolgálati állásportálon; 

– Nagykanizsa Megyei Jogú Város honlapja (www.nagykanizsa.hu); 

– Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a pályáztatóval kapcsolatban további 

információ a www.nagykanizsa.hu honlapon szerezhető. 

*** 

Kanizsai Dorottya Kórház főigazgatója (8800 Nagykanizsa, Szekeres József utca 2–8.) a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet az 

intézmény Mikrobiológiai Laboratóriumában, osztályvezető főorvos beosztás ellátására. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a Mikrobiológiai 

osztály, a Higiénikus szolgálat, a Központi sterilizáló szakmai vezetése, vezetésével összefüggő 

szervezési feladatok végrehajtása és zavartalan működésének biztosítása. Feladatait munkaköri 

leírása tartalmazza, azokat szakmai protokollok, módszertani útmutatók alapján látja el. Gyakorolja 

mindazon vezetői jogokat, melyeket az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a 

vonatkozó jogszabályok biztosítanak számára. 

A kinevezés határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban orvosi mikrobiológia szakorvosi 

munkakörre és 5 évig terjedő határozott idejű vezetői megbízásra szól, 90 napos próbaidő 

kikötésével. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény alapján, valamint megegyezés szerint kerül sor, kiemelt bérezés! 

Pályázati feltételek: 

– orvostudományi egyetemi diploma; 



– orvosi mikrobiológia, klinikai laboratóriumi szakorvosi szakképesítés; 

– mikrobiológia területén legalább 10 éves szakmai tapasztalat; 

– számítógépes ismeret (felhasználói szintű MS Office irodai alkalmazások); 

– egészségügyi alkalmasság; 

– büntetlen előélet; 

– magyar állampolgárság. 

– érvényes működési nyilvántartás és kamarai tagság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– infekciókontroll területén szerzett vezetői tapasztalat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– orvosi diploma és szakorvosi bizonyítvány másolata; 

– érvényes működési nyilvántartás, MOK tagság igazolása, szakmai program a szervezeti egység 

vezetésére vonatkozóan; 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– hozzájárulási nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó pályázati anyagát a pályázatok 

elbírálásában résztvevő személyek megismerhetik. 

A beosztás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 15. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Brünner Szilveszter főigazgató nyújt, a 06 

(30) 502-090-es telefonszámon. 

A pályázatokat postai úton, a Kanizsai Dorottya Kórház, Dr. Brünner Szilveszter főigazgató (8800 

Nagykanizsa, Szekeres József út 2–8.) címére kell benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KDK 10-1/2017. valamint a munkakör 

megnevezését: osztályvezető főorvos. 

A pályázati eljárás lefolytatására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben, a 

356/2008. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján kerül sor. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 28. 

Az állás a pályázat elbírálása és a szakmai kollégium véleményezése után tölthető be. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nkkorhaz.hu honlapon szerezhet. 



A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. január 15. 

*** 

A pápai Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő (8500 Pápa, Jókai utca 5–9.) 

Főigazgatója pályázatot hirdet 

Anaesthesiológiai és Intenzív osztályvezető főorvosi állásra, közalkalmazotti jogviszonyban. 

Pályázati feltételek: 

– aneszteziológia-intenzív terápiás szakvizsga; 

– legalább 10 éves szakmai gyakorlat; 

– vezetői gyakorlat. 

A pályázati anyag tartalma: 

– önéletrajz; 

– szakmai pályafutás, tudományos publikációk jegyzéke és a megpályázott állással kapcsolatos 

vezetői elképzelések; 

– orvosi diploma; 

– szakvizsgát tartalmazó iratok és a kötelező folyamatos továbbképzési időszak teljesítését igazoló 

okirat, OONYI-ba történt felvétel igazolásának másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– külföldön szerzett diploma esetén honosítás; 

– nyilatkozat a pályázati anyag elbírálásában résztvevők betekintési jogáról. 

Bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi. 

A pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kérem benyújtani. 

Belgyógyászati osztály osztályvezető főorvosi állásra, közalkalmazotti jogviszonyban. 

Pályázati feltételek: 

– belgyógyászat és/vagy gastroenterológus szakvizsga; 

– legalább 10 éves szakmai gyakorlat; 

– vezetői gyakorlat; 

– gastroenterológiai szakvizsga, illetve jártasság előnyt jelent. 

A pályázati anyag tartalma: 

– önéletrajz; 



– szakmai pályafutás, tudományos publikációk jegyzéke és a megpályázott állással kapcsolatos 

vezetői elképzelések; 

– orvosi diploma; 

– szakvizsgát tartalmazó iratok és a kötelező folyamatos továbbképzési időszak teljesítését igazoló 

okirat, OONYI-ba történt felvétel igazolásának másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– külföldön szerzett diploma esetén honosítás; 

– nyilatkozat a pályázati anyag elbírálásában résztvevők betekintési jogáról; 

– bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi. 

Mindkét pályázathoz: 

A pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kérem benyújtani. 

Érdeklődni: Dr. Vörös Ibolya főigazgató [8500 Pápa, Jókai u. 5–9., 06 (89) 514-002]. 

*** 

Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház (3980 Sátoraljaújhely, Mártírok utca 9.) a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Sátoraljaújhelyi 

Erzsébet Kórház Szülészeti Osztály osztályvezető főorvos beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, legfeljebb 5 évig szól. 

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: szakorvosi 

munkakörben szülész-nőgyógyászati szakorvosi feladatok ellátása, továbbá a Szülészeti osztály 

szakmai tevékenységének szervezése, működésének szakmai irányítása, ellenőrzése. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) egészségügyi tevékenység végzésének egyes 

kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény és az egyedi megállapodás rendelkezései az irányadók. 

Kiemelt bérezés és kiemelt ügyeleti díj , szolgálati lakást igény esetén biztosítunk. 

Pályázati feltételek: 

– egyetem, szülészet-nőgyógyászat szakvizsga; 

– szakorvosi munkakörben szerzett legalább 3–5 év szakmai tapasztalat; 

– egészségügyi intézményben szerzett legalább 1–3 év vezetői tapasztalat; 



– gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások); 

– büntetlen előélet, cselekvőképesség; 

– érvényes működési engedély és kamarai tagság. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakmai önéletrajz; 

– szakmai vezetői program; 

– érvényes működési engedély és kamarai tagság érvényességét igazoló dokumentum másolata; 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata; 

– iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolatban; 

– írásbeli hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők 

megismerjék, a pályázó személyes adatait a pályázattal kapcsolatban kezeljék. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal 

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 17. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kovács Lajos nyújt, a 06 (47) 525-302-es 

telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház címére történő megküldésével (3980 

Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 

azonosító számot: 01-02/2017., valamint a beosztás megnevezését: „Osztályvezető főorvos”; 

– elektronikus úton dr. Kovács Lajos, mb. főigazgató részére a titkarsag@svoek.hu e-mail címen 

keresztül; 

– személyesen: dr. Kovács Lajos, mb. főigazgató, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely, 

Mártírok útja 9. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokról a főigazgató dönt, a Tagozatok és 

Véleményező Bizottság állásfoglalása alapján. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 28. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– ÁEEK honlapja – 2017. január 9.; 

– Közigállás honlapja – 2017. január 9.; 

– Munkáltató Honlapja – 2017. január 2. 



A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ujhelykorhaz.hu honlapon szerezhet. 

*** 

A Csolnoky Ferenc Kórház (8200 Veszprém, Kórház u. 1.) pályázati felhívása Belgyógyászati Osztály 

osztályvezető főorvos állásra (sümegi telephely).) 

A közalkalmazotti jogviszony tartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, a megbízástól számított 5 évig 

szól. 

A munkavégzés helye: Csolnoky Ferenc Kórház Pszichiátriai Centrumának Krónikus Belgyógyászati 

Osztálya (8330 Sümeg, Kompanik Zsófia u. 6.) 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: osztályvezetői főorvosi 

feladatok mellett belgyógyász szakorvosi feladatok ellátása. 

Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései 

az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– egyetem, belgyógyász szakvizsga; 

– legalább 5 éves belgyógyász szakorvosi gyakorlat; 

– büntetlen előélet; 

– magyar állampolgárság; 

– cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– szakirányú területen szerzett legalább 10 év szakmai tapasztalat; 

– 5 évnél több vezetői gyakorlat; 

– tudományos munkában való részvétel; 

– idegennyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan; 



– iskolai végzettségek, szakképzettségek okiratainak másolata; 

– orvosi nyilvántartásba vételi engedély, működési engedély, kamarai tagsági igazolvány másolata; 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely a pályázó meghallgatásáig benyújtható; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak, a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálás dátuma: 2016. november 28. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017. július 1. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 31. 

A pályázat benyújtásának módja: 

– postai úton, levélcím: Csolnoky Ferenc Kórház 8200 Veszprém, Kórház u. 1. címre, a 

Humánerőforrás-gazdálkodási Csoport részére. Kérjük a borítékon feltüntetni: „osztályvezető 

belgyógyász főorvos-Sümeg”; 

– elektronikus úton a human@vmkorhaz.hu e-mail címre. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 15. 

*** 

A Csolnoky Ferenc Kórház (8200 Veszprém, Kórház u. 1.) pályázati felhívása Pszichiátriai Centrum 

Rehabilitációs Osztály osztályvezető főorvos állásra (sümegi telephely). 

A közalkalmazotti jogviszony tartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezető megbízás határozott időre, a megbízástól számított 5 évig 

szól. 

A munkavégzés helye: Csolnoky Ferenc Kórház Pszichiátriai Centrum (8330 Sümeg, Kompanik Zsófia 

u. 6.). 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: osztályvezetői főorvosi 

feladatok mellett pszichiáter szakorvosi feladatok ellátása. 

Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései 

az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– egyetem, pszichiáter szakvizsga; 

– legalább 5 éves pszichiáter szakorvosi gyakorlat; 

– büntetlen előélet; 



– magyar állampolgárság; 

– cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– szakirányú területen szerzett legalább 10 év szakmai tapasztalat; 

– 5 évnél több vezetői gyakorlat; 

– tudományos munkában való részvétel; 

– idegennyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan; 

– iskolai végzettségek, szakképzettségek okiratainak másolata; 

– orvosi nyilvántartásba vételi engedély, működési engedély, kamarai tagság igazolásának másolata; 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely a pályázó meghallgatásáig benyújtható; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017. július 1. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálás dátuma: 2016. november 28. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 31. 

A pályázat benyújtásának módja: 

– postai úton, levélcím: Csolnoky Ferenc Kórház 8200 Veszprém, Kórház u. 1. címre, a 

Humánerőforrás-gazdálkodási Csoport részére. Kérjük a borítékon feltüntetni: „osztályvezető 

pszichiáter főorvos”; 

– elektronikus úton a human@vmkorhaz.hu e-mail címre. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 15. 

*** 

A Csolnoky Ferenc Kórház (8200 Veszprém, Kórház u. 1.) pályázati felhívása Sürgősségi Betegellátó 

Osztály osztályvezető főorvos állásra. 

A pályázatot hirdető neve, címe: Csolnoky Ferenc Kórház, 8200 Veszprém, Kórház utca 1. 



Munkakör/Beosztás: Sürgősségi Betegellátó Osztály osztályvezető főorvos. 

A közalkalmazotti jogviszony tartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezető megbízás határozott időre, a megbízástól számított 5 évig 

szól. 

A munkavégzés helye: Csolnoky Ferenc Kórház Sürgősségi Betegellátó Osztály (8200 Veszprém, 

Kórház u.1.) 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: osztályvezető főorvosi 

feladatok mellett osztályos szakorvosi feladatok ellátása. 

Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései 

az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– oxyológiai, vagy aneszteziológiai, vagy intenzív, vagy sürgősségi orvostan, vagy belgyógyászati 

szakvizsga; 

– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat; 

– büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– szakirányú területen szerzett legalább 10 év szakmai tapasztalat; 

– sürgősségi orvostan szakvizsga; 

– 5 évnél több vezetői gyakorlat; 

– tudományos munkában való részvétel; 

– idegennyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan; 

– iskolai végzettségek, szakképzettségek okiratainak másolata; 

– orvosi nyilvántartásba vételi engedély, működési engedély, kamarai tagság másolata; 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely a pályázó meghallgatásáig benyújtható; 



– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak, a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a pályázat elbírálását követően azonnal. 

A KÖZIGÁLLÁS-publikálás dátuma: 2017. január 6. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március.15. 

A pályázat benyújtásának módja: 

– postai úton, levélcím: Csolnoky Ferenc Kórház 8200 Veszprém, Kórház u. 1. címre, a 

Humánerőforrás-gazdálkodási Csoport részére. Kérjük a borítékon feltüntetni: „osztályvezető SBO 

főorvos”; 

– elektronikus úton a human@vmkorhaz.hu e-mail címre. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 30. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK ORVOSI ÁLLÁSOKRA 

Budapest 

Baranya megye 

Bács-Kiskun megye 

Békés megye 

Gádoros Nagyközség Önkormányzata (5932 Gádoros, Kossuth L. u. 16.) pályázatot ír ki háziorvosi 

praxis vállalkozási formában, területi ellátási kötelezettséggel történő ellátására. 

Ellátandó feladatkör: Gádoros Nagyközség I. számú (betöltetlen) háziorvosi körzetének ellátása 

területi ellátási kötelezettséggel, vállalkozás formájában, az önkormányzattal kötött feladatellátási 

szerződésben rögzített feltételekkel. A praxisjog megszerzése az önálló orvosi tevékenységről szóló 

2000. évi II. törvény alapján történik. 

A feladat ellátásának helye: 5932 Gádoros, Bajcsy-Zsilinszky u. 80. alatti rendelő. 

Ellátandó lakosságszám: lakcím szerint: 1313 fő. 

Meglévő kártyák szerint: 210 fő. 

Központi ügyeleti ellátás működik. 

Pályázathoz kapcsolódó egyéb információk: Gádoros Nagyközség Önkormányzata térítésmentesen 

biztosítja a rendelő helyiség használatát. A rendelő használatával felmerülő rezsiköltség – a 

közműszolgáltatókkal kötött szerződés alapján – a praxisjog jogosultját terheli. 

Pályázati feltételek: a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 

25.) EüM rendeletben előírt képesítés, és az ott, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. 

évi II. törvényben, a végrehajtásáról rendelkező 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, és az 



egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési 

eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek, az önkormányzattal 

kötött feladatellátási szerződés szerint; 

– büntetlen előélet; 

– cselekvőképesség; 

– felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek; 

– magyar állampolgárság; 

– Magyar Orvosi Kamarai tagság. 

Előnyt jelent a „B” kategóriás jogosítvány. 

A pályázathoz az alábbi dokumentumokat kell mellékelni: 

– orvosi diploma, háziorvosi- vagy alap szakvizsga meglétét tanúsító okiratok hiteles másolata; 

– egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolata; 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló postai 

feladóvevény másolata azzal, hogy a pályázat elbírálásakor a pályázónak az okirattal már 

rendelkeznie kell; 

– szakmai önéletrajz; 

– nyilatkozat a praxis vállalkozási formában történő működtetéséről; 

– Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása; 

– a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban résztvevő 

személyek a pályázati anyagot megismerjék, és abba betekinthessenek; 

– a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázata elbírálását zárt ülésen kéri-e, vagy hozzájárul a nyilvános 

tárgyaláshoz; 

– a pályázó nyilatkozata, hogy praxisengedéllyel nem rendelkezik. Amennyiben a pályázó rendelkezik 

praxisengedéllyel, akkor a 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésében foglaltaknak 

megfelelő tartalmú nyilatkozat csatolása szükséges. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 28. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 31. 

A Képviselő-testület fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné, illetve érvénytelenné 

nyilvánítására. 

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot egy példányban, zárt borítékban, postai úton (vagy 

személyesen) Gádoros Nagyközség Önkormányzata részére, Maronka Lajos polgármesternek címezve 



(5932 Gádoros, Kossuth utca 16.) kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „Háziorvosi 

pályázat”. 

A jogviszony kezdete: nyertes pályázóval a képviselő-testület határozatlan idejű feladatellátási 

szerződést köt. A feladatellátási szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység 

folytatására vonatkozó praxisengedély alapján, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel 

megkötött finanszírozási szerzős hatálybalépését követően azonnal. 

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet: Gádoros Nagyközség polgármesterénél, Maronka 

Lajosnál a (68) 490-331-es telefonszámon, munkaidőben. 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

Abaújvári Háziorvosi és Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás Társulási Tanácsa (3898 Abaújvár, 

Petőfi utca 4.) pályázati felhívása az Abaújvári körzet háziorvosi munkakörének betöltésére. 

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3898 Abaújvár, Petőfi út 14. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Abaújvári vegyes háziorvosi körzet feladatainak ellátása 

területi (Abaújvár, Kéked, Pányok, Zsujta települések) ellátási kötelezettséggel, határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszonyban vagy vállalkozási formában. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, illetve vállalkozási forma esetén a mindenkori 

társadalombiztosítási finanszírozás rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– büntetlen előélet; 

– egyetemi végzettség; a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 11. §-a szerinti szakképesítések 

valamelyikének a megléte; – „B” kategóriás jogosítvány. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– orvosi diploma, valamint a szakképzettséget igazoló diploma másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– jogosítvány másolata; 

– vállalkozás esetén a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok másolata; 

– egészségügyi alkalmasság igazolása; 

– Magyar Orvosi Kamarai tagsági igazolás; 

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul; 



– a pályázó nyilatkozata arról, hogy nyilvános, vagy zárt ülés keretében kéri a pályázat elbírálását. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal 

betölthető. 

Munkáltatóval kapcsolatos egyéb információ: igény esetén Abaújvár településen szolgálati lakás 

biztosítható. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 31. 

A pályázattal kapcsolatosan további tájékoztatás kérhető: Abaújvár polgármesterétől, Sivák 

Tamástól a 06 (46) 388-082-es és a (30) 315-8922-es telefonszámokon. 

A pályázat benyújtásának módja: 

– postai úton: a Gönci Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldéssel (3895 Gönc, 

Kossuth Lajos utca 71.) Kérjük a borítékon feltüntetni: „Pályázat Abaújvári háziorvosi munkakör 

betöltésére” valamint a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot. 

– személyesen: Gönci Közös Önkormányzati Hivatalban, 3895 Gönc, Kossuth Lajos utca 71. 

Pályázat elbírálásának módja: a pályázati anyag megismerését, valamint a személyes elbeszélgetést 

követően a pályázatokat az Abaújvári Háziorvosi és Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás Társulási 

Tanácsa bírálja el a 2017. január 31-ét követő társulási tanácsülésen. 

Csongrád megye 

Fejér megye 

Győr-Moson-Sopron megye 

Hajdú-Bihar megye 

Heves megye 

Jász-Nagykun-Szolnok megye 

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat (5451 Öcsöd, Kossuth tér 1.) pályázatot hirdet a fogorvosi 

alapellátás keretébe tartozó feladatok vállalkozási formában történő ellátására. Öcsöd Nagyközségi 

Önkormányzat Képviselő-testületének 115/2015. (X. 30.) önkormányzati határozata alapján az 

Önkormányzat a fogorvosi feladat ellátására olyan orvos jelentkezését várja, aki a fogorvosi 

alapellátási tevékenységet vállalkozás keretében látja el, feladatellátási szerződéssel. 

Pályázati feltételek: 

– az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és 

fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben, az önálló orvosi tevékenységről 

szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben előírt 

feltételek megléte; 

– a praxisengedély jogszabályban előírt feltételeinek igazolása; 



– büntetlen előélet. 

A pályázathoz csatolni kell: 

– a szakirányú végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolatát; 

– részletes szakmai tevékenységet bemutató önéletrajzot; 

– vállalkozói igazolványt, vagy 30 napnál nem régebbi cégkivonatot; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt (természetes személy esetében); 

– egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolatát; 

– egészségügyi vállalkozási engedély másolatát; 

– működési nyilvántartási igazolvány másolatát, 

– praxisengedély feltételei fennállásának igazolását, 

– nyilatkozatot, mely szerint a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárás résztvevői a 

pályázati anyagát megismerhessék. 

Az Önkormányzat a nyertes pályázóval feladatellátási szerződést köt. 

A fogorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok finanszírozása szerződés szerint, a mindenkori 

társadalombiztosítási finanszírozásnak megfelelően történik. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– a fogorvosi feladatok ellátásában szerzett szakmai gyakorlat; 

– gyermek fogászati gyakorlat; 

– a meglévő asszisztens átvételének vállalása a fogorvos részéről. 

Egyéb: 

Szolgálati lakás igény szerint térítésmentesen biztosított. 

Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. 

(X. 20.) ESzCsM rendeletben foglaltaknak megfelelő fogorvosi eszközök és berendezések a 

feladatellátáshoz az Önkormányzat által biztosítottak. 

A fogorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok elláthatóságának időpontja: folyamatos. 

A feladatellátás időtartama: határozatlan idejű. 

A vegyes fogorvosi körzetre jutó lakosságszám: 3389 fő. (Adott esetben lehetőség van 5 km-es 

távolságban 2 másik település bevonásával 4500 fő ellátására.) 

A feladatellátás helye: 5451 Öcsöd, Dózsa Gy. út 42. 



A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstől számított 30 nap. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnár Bálint polgármester nyújt a 06 (56) 

310-001-es telefonszámon, illetve ocsod8@t-online.hu email címen. 

A pályázat benyújtásának módja: postai úton, zárt borítékban, a pályázatnak Öcsöd Nagyközségi 

Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (5451 Öcsöd, Kossuth tér 1.). 

Kérjük a borítékon feltüntetni: „fogorvosi pályázat”. 

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtásának határidejétől számított 30 nap. 

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek 

nyilvánítsa. 

Komárom-Esztergom megye 

Nógrád megye 

Pest megye 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (2030 Érd, Alsó u. 1.) pályázatot ír ki házi gyermekorvosi 

praxis vállalkozási formában, területi ellátási kötelezettséggel történő ellátására. 

Ellátandó feladatkör: Érd Megyei Jogú Város 4. számú (betöltetlen) házi gyermekorvosi körzetének 

ellátása területi ellátási kötelezettséggel, vállalkozás formájában, az önkormányzattal kötött 

feladatellátási szerződésben rögzített feltételekkel. A városban a 24 órás alapellátási ügyeleti 

szolgálatot gazdasági társaság működteti. 

A feladat ellátásának helye: 2030 Érd, Bagoly u. 47. alatti rendelő. 

Érd megyei Jogú Város Önkormányzata a 241/2016. (XI. 24.) határozattal döntött az Érd, Fehérvári út 

16. alatti ingatlanon új egészségügyi szolgáltató épület megvalósítására vonatkozó célokmány 

elfogadásáról, amely épületben elhelyezésre kerül majd a házi gyermekorvosi rendelő. A 

megvalósulás tervezett időpontja 2018. év. 

A jogviszony időtartama: a feladatellátási szerződés öt éves időtartamra szól, mely kérelemre 

meghosszabbítható. 

Pályázathoz kapcsolódó egyéb információk: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata térítésmentesen 

biztosítja a rendelőhelyiség használatát. A rendelő használatával felmerülő rezsiköltség – a 

közműszolgáltatókkal kötött szerződés alapján – a praxisjog jogosultját terheli. 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a nyertes pályázót támogatási szerződés keretében havi 300 

000 Ft támogatásban részesíti egy éven keresztül az Egészségbiztosítási Alapból származó 

finanszírozáson felül. A nyertes pályázó a támogatás összegét a praxis működtetésére, eszközök, 

berendezések, műszerek beszerzésére használhatja fel. 

Pályázati feltételek: a önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, a végrehajtásáról 

rendelkező 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és 

fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte: 



– csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvosi képesítés; 

– büntetlen előélet; 

– cselekvőképesség; 

– magyar állampolgárság; 

– Magyar Orvosi Kamarai tagság. 

A pályázathoz az alábbi dokumentumokat kell mellékelni: 

– iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok hiteles másolatát; 

– egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolatát; 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, vagy az annak megkéréséről szóló postai 

feladóvevény másolatát azzal, hogy a pályázat elbírálásakor a pályázónak az okirattal már 

rendelkeznie kell; 

– szakmai önéletrajzot; 

– nyilatkozatot a praxis vállalkozási formában történő működtetéséről; 

– Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolását; 

– a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban résztvevő 

személyek a pályázati anyagot megismerjék, és abba betekinthessenek; 

– a pályázó nyilatkozatát, hogy a pályázata elbírálását zárt ülésen kéri-e, vagy hozzájárul a nyilvános 

tárgyaláshoz; 

– a pályázó nyilatkozatát, hogy praxisengedéllyel nem rendelkezik. Amennyiben a pályázó rendelkezik 

praxisengedéllyel, akkor a 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésében foglaltaknak 

megfelelő tartalmú nyilatkozat csatolása szükséges. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 28. 

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtásának határidejét követő Közgyűlés ülése. 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. 

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot egy példányban, zárt borítékban, postai úton (vagy 

személyesen) Érd Megyei Jogú Önkormányzata részére, T. Mészáros András polgármesternek 

címezve (2030 Érd, Alsó utca 1.) kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „Házi gyermekorvosi 

körzet pályázat”. 

A jogviszony kezdete: a feladatellátási szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység 

folytatására vonatkozó praxisengedély alapján, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel 

megkötött finanszírozási szerződés hatálybalépését követően azonnal. 



A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet: Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Lakosság-

szolgálati Iroda irodavezetőjénél, Dudás Erzsébetnél a 06 (23) 522-318-as telefonszámon, 

munkaidőben, vagy a 06 (30) 449-0881-es telefonszámon. 

A pályázati kiírás közzétételének helye: 

– www.oali.hu; 

– www.erd.hu; 

– Érdi Újság. 

*** 

Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény (2030 Érd, Felső utca 39–41.) pályázatot hirdet szemész 

szakorvosi állásra, részmunkaidőben, 3x6 órás rendelésre. 

A szakorvos feladata a rendelőintézet ellátási területén lakó betegek ellátása, gondozása. 

Pályázati feltételek: 

– egyetemi d., 

– szemész szv., 

– érvényes működési engedély; 

– büntetlen előélet; 

– járóbeteg-szakellátásban szerzett, legalább 1–3 év szakmai tapasztalat; 

– felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP. 

Elvárt kompetenciák: 

– jó szintű, betegközpontú gondolkodásmód, empátia. 

Bérezés: megegyezés szerint. 

Megjegyzés: a feladat szabadfoglalkozású orvosként vagy vállalkozási szerződés keretében is 

ellátható. Az Intézet Egynapos Sebészetén lehetőséget biztosítunk műtéti beavatkozásra. 

Előny: 

– hosszabb idejű szakmai tapasztalat. 

Csatolandó: 

– orvosi diploma, szakvizsga bizonyítvány; 

– igazolás a működési nyilvántartásba vételről (működési engedély) és erkölcsi bizonyítvány. 



Jelentkezés: Dr. Kőszegi Gábornál, az intézet főigazgató főorvosánál, t.: 06 (23) 365-600. Cím: 2030 

Érd, Felső utca 39–41. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 2. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 3. 

A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 

*** 

Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény (2030 Érd, Felső utca 39–41.) pályázatot hirdet fül-orr-

gégész szakorvosi állásra, részmunkaidőben (0,6 státusz). 

A szakorvos feladata a rendelőintézet ellátási területén lakó betegek ellátása, gondozása. 

Pályázati feltételek: 

– egyetemi diploma; 

– fül-orr-gégész szakvizsga; 

– érvényes működési engedély; 

– büntetlen előélet; 

– járóbeteg-szakellátásban szerzett, legalább 1–3 év szakmai tapasztalat; 

– felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP. 

Elvárt kompetenciák: 

– jó szintű betegközponti gondolkodásmód, empátia. 

Bérezés: megegyezés szerint. 

Megjegyzés: a feladat szabadfoglalkozású orvosként vagy vállalkozási szerződés keretében is 

ellátható. Az Intézet Egynapos Sebészetén lehetőséget biztosítunk műtéti beavatkozásra. 

Előny: hosszabb idejű szakmai tapasztalat. 

Csatolandó: 

– orvosi diploma; 

– szakvizsga bizonyítvány; 

– igazolás a működési nyilvántartásba vételről (működési engedély) és erkölcsi bizonyítvány. 

Jelentkezés: Dr. Kőszegi Gábornál, az intézet főigazgató főorvosánál, t.: 06 (23) 365-600. Cím: 2030 

Érd, Felső utca 39–41. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 2. 



A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 3. 

A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 

*** 

Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény (2030 Érd, Felső utca 39–41.) pályázatot hirdet 

bőrgyógyász szakorvosi állásra, teljes munkaidőben. 

A szakorvos feladata a rendelőintézet ellátási területén lakó betegek ellátása, gondozása. 

Pályázati feltételek: 

– egyetemi diploma; 

– bőrgyógyász/gondozó szakvizsga; 

– érvényes működési engedély; 

– büntetlen előélet; 

– járóbeteg-szakellátásban szerzett, legalább 1–3 év szakmai tapasztalat; 

– felhasználói szintű MS NT/2000/XP. 

Elvárt kompetenciák: jó szintű betegközpontú gondolkodásmód, empátia. 

Bérezés: megegyezés szerint. 

Megjegyzés: a feladat szabadfoglalkozású orvosként vagy vállalkozási szerződés keretében is 

ellátható. 

Előny: hosszabb idejű szakmai tapasztalat. 

Csatolandó: 

– orvosi diploma; 

– szakvizsga bizonyítvány, igazolás a működési nyilvántartásba vételről (működési engedély) és 

erkölcsi bizonyítvány. 

Jelentkezés: Dr. Kőszegi Gábornál, az intézet főigazgató főorvosánál, t.: 06 (23) 365-600. Cím: 2030 

Érd, Felső utca 39–41. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 2. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 3. 

A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 

*** 



Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény (2030 Érd, Felső utca 39–41.) pályázatot hirdet urológia 

szakorvosi állásra, részmunkaidőben (heti 6 órában). 

A szakorvos feladata a rendelőintézet ellátási területén lakó betegek ellátása, gondozása. 

Pályázati feltételek: 

– egyetemi diploma; 

– urológiai szakvizsga; 

– érvényes működési engedély; 

– büntetlen előélet; 

– járóbeteg szakellátásban szerzett, legalább 1–3 év szakmai tapasztalat; 

– felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP. 

Elvárt kompetenciák: 

– jó szintű betegközpontú gondolkodásmód, empátia. 

Bérezés: megegyezés szerint. 

Megjegyzés: a feladat szabadfoglalkozású orvosként vagy vállalkozási szerződés keretében is 

ellátható. Az Intézet Egynapos Sebészetén lehetőséget biztosítunk műtéti beavatkozásra. 

Előny: 

– hosszabb idejű szakmai tapasztalat. 

Csatolandó: 

– orvosi diploma; 

– szakvizsga bizonyítvány, igazolás a működési nyilvántartásba vételről (működési engedély) és 

erkölcsi bizonyítvány. 

Jelentkezés: Dr. Kőszegi Gábornál, az intézet főigazgató főorvosánál, t.: 06 (23) 365-600. Cím: 2030 

Érd, Felső utca 39–41. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 2. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 3. 

A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 

*** 

Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény (2030 Érd, Felső utca 39–41.) pályázatot hirdet nőgyógyász 

szakorvosi állásra, teljes munkaidőben. 



A szakorvos feladata a rendelőintézet ellátási területén lakó betegek ellátása, gondozása. 

Pályázati feltételek: 

– egyetemi diploma; 

– szülész/nőgyógyász szakvizsga; 

– büntetlen előélet; 

– járóbeteg-szakellátásban szerzett, legalább 1–3 év szakmai tapasztalat; 

– felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP. 

Elvárt kompetenciák: 

– jó szintű, betegközpontú gondolkodásmód, empátia. 

Bérezés: megegyezés szerint. 

Megjegyzés: a feladat szabadfoglalkozású orvosként vagy vállalkozási szerződés keretében is 

ellátható. Az Intézet Egynapos Sebészetén lehetőséget biztosítunk műtéti beavatkozásra. 

Előny: 

– hosszabb idejű szakmai tapasztalat, onkológia. 

Csatolandó: 

– orvosi diploma; 

– szakvizsga bizonyítvány; 

– igazolás a működési nyilvántartásba vételről (működési engedély) és erkölcsi bizonyítvány. 

Jelentkezés: Dr. Kőszegi Gábornál, az intézet főigazgató főorvosánál, t.: 06 (23) 365-600. Cím: 2030 

Érd, Felső utca 39–41. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 2. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 3. 

A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 

*** 

Cegléd Város Önkormányzat (2700 Cegléd, Kossuth tér 1.) pályázati felhívása Cegléd III. számú házi 

gyermekorvosi körzetének ellátására. 

Ellátandó lakosságszám (kártya): 850 fő 



Ellátandó települések száma: egy településrész – Cegléd Város Önkormányzatának a háziorvosi 

körzetekről szóló 10/2002. (VI. 27.) Ök. rendelet 2. mellékletében megállapított ceglédi III. számú 

házi gyermekorvosi körzet 

Pályázati feltételek: 

1. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 

szerinti képesítés megléte, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, e 

törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, és az egészségügyi szolgáltatás 

gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. 

(VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek; 

2. büntetlen előélet, cselekvőképesség; 

3. Magyar Orvosi Kamara tagságról, nyilvántartásról szóló igazolás; 

4. Orvosok Országos Nyilvántartásába vétel igazolása; 

5. Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkéréséről szóló postai 

feladóvevény másolata. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

6. végzettséget, szakirányú végzettséget igazoló dokumentumok hiteles másolatai; 

7. részletes, fényképes szakmai önéletrajz; 

8. Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Osztálya által kiadott 

igazolás, hogy a pályázó megfelel a működtetési jog engedélyezési feltételeinek; 

9. vállalkozási formától függően, egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén a 

cégbírósági bejegyzést igazoló okirat és a társaság alapító okiratának hiteles másolata; 

10. egészségügyi alkalmassági vizsgálat igazolása; 

11. nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagot 

megismerhessék; 

12. nyilatkozat arról, hogy pályázatát a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 28. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 31. 

A pályázat benyújtásának módja: postai úton, Cegléd Város Önkormányzata Takáts László 

polgármesternek címezve: 2701 Cegléd, Pf. 85, a borítékon kérjük feltüntetni: „III. számú házi 

gyermekorvosi körzet” 

További információ kérhető telefonon – (53) 511-437 – az egészségügyi alapellátásért felelős 

ügyintézőtől 



Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot 

külön indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017. május 1. 

Cegléd III. számú házi gyermekorvosi körzetének ellátása területi ellátási kötelezettséggel és a 

hozzátartozó iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátással jár. 

A házi gyermekorvosi körzetben jelenleg Cegléd Város Önkormányzata által foglalkoztatott 1 fő 

asszisztens továbbfoglalkoztatásának vállalása. 

A praxisjog térítésmentesen, a feladatellátási szerződés megkötése után szerezhető meg. 

A feladatellátás vállalkozási formában történik, az önkormányzattal kötött min. 5 év, határozatlan 

idejű feladatellátási szerződés alapján. 

Az önkormányzat a feladat ellátásához a rendelőhelyiséget (C., Kárpáti A. u. 9.), valamint annak 

felszerelését térítésmentesen biztosítja. 

Igény esetén az önkormányzat szolgálati lakást biztosít. 

A pályázat egyéb megjelentetése: 

– www.cegled.hu aktuális/pályázatok, 

– www.oali.hu. 

Somogy megye 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

Tolna megye 

Vas megye 

Veszprém megye 

A pápai Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő (8500 Pápa, Jókai utca 5–9.) 

főigazgatója pályázatot hirdet: szakorvosi munkakörben 

szemész szakorvosi állásra. 

– az egynapos szemsebészeti tevékenység koordinálása, vezetése; 

– szemész szakorvosi végzettség. 

Pályázati anyag tartalma: 

– önéletrajz; 

– szakmai pályafutás; 

– orvosi diploma; 



– szakvizsgát tartalmazó iratok és a kötelező folyamatos továbbképzési időszak teljesítését igazoló 

okiratok másolatai; 

– OONYI-ba történt felvétel igazolásának másolata; 

– külföldön szerzett diploma esetén honosítás. 

Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kérem benyújtani. 

Bérezés: megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi. 

csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvosi állásra: 

– csecsemő- és gyermek-szakorvosi végzettség. 

Pályázati anyag tartalma: 

– önéletrajz; 

– szakmai pályafutás; 

– orvosi diploma; 

– szakvizsgát tartalmazó iratok és a kötelező folyamatos továbbképzési időszak teljesítését igazoló 

okiratok másolatai; 

– OONYI-ba történt felvétel igazolásának másolata; 

– külföldön szerzett diploma esetén honosítás. 

Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kérem benyújtani. 

Bérezés: megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi. 

szülész-nőgyógyász szakorvosi állásra: 

– szülész-nőgyógyász szakorvosi végzettség 

Pályázati anyag tartalma 

– önéletrajz, szakmai pályafutás; 

– orvosi diploma; 

– szakvizsgát tartalmazó iratok és a kötelező folyamatos továbbképzési időszak teljesítését igazoló 

okiratok másolatai; 

– OONYI-ba történt felvétel igazolásának másolata; 

– külföldön szerzett diploma esetén honosítás. 



Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kérem benyújtani. 

Bérezés: megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi. 

sebész szakorvosi állásra: 

– sebész szakorvosi végzettség. 

Pályázati anyag tartalma: 

– önéletrajz, szakmai pályafutás; 

– orvosi diploma, szakvizsgát tartalmazó iratok és a kötelező folyamatos továbbképzési időszak 

teljesítését igazoló okiratok másolatai; 

– OONYI-ba történt felvétel igazolásának másolata; 

– külföldön szerzett diploma esetén honosítás. 

Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kérem benyújtani. 

Bérezés: megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi. 

belgyógyász szakorvosi állásra: 

– belgyógyász szakorvos, szakorvos-jelölt 

Pályázati anyag tartalma: 

– önéletrajz, szakmai pályafutás, orvosi diploma, szakvizsgát tartalmazó iratok és a kötelező 

folyamatos továbbképzési időszak teljesítését igazoló okiratok másolatai; 

– OONYI-ba történt felvétel igazolásának másolata; 

– külföldön szerzett diploma esetén honosítás; 

– szakvizsga előtt álló(rezidens) jelentkezését is elfogadjuk. 

Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kérem benyújtani. 

Bérezés: megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi. 

radiológus szakorvosi állásra: 

– radiológus szakorvosi végzettség. 

Pályázati anyag tartalma: 



– önéletrajz, szakmai pályafutás, orvosi diploma, szakvizsgát tartalmazó iratok és a kötelező 

folyamatos továbbképzési időszak teljesítését igazoló okiratok másolatai; 

– OONYI-ba történt felvétel igazolásának másolata; 

– külföldön szerzett diploma esetén honosítás. 

Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kérem benyújtani. 

Bérezés: megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi. 

Sürgősségi Betegellátó Osztályra szakorvosi állásra: 

– szakorvosi végzettség. 

Pályázati anyag tartalma: 

– önéletrajz, szakmai pályafutás, orvosi diploma, szakvizsgát tartalmazó iratok és a kötelező 

folyamatos továbbképzési időszak teljesítését igazoló okiratok másolatai; 

– OONYI-ba történt felvétel igazolásának másolata; 

– külföldön szerzett diploma esetén honosítás. 

Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető 

A pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kérem benyújtani. 

Bérezés: megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi. 

bőrgyógyász szakorvosi állásra: 

– bőrgyógyász szakorvosi végzettség. 

Pályázati anyag tartalma: 

– önéletrajz, szakmai pályafutás, orvosi diploma, szakvizsgát tartalmazó iratok és a működési 

nyilvántartásról érvényes igazolás; 

– OONYI-ba történt felvétel igazolásának másolata; 

– külföldön szerzett diploma esetén honosítás. 

Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kérem benyújtani. 

Bérezés: megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi. 

Valamennyi álláshoz: 

Érdeklődni: Dr. Vörös Ibolya főigazgató [8500 Pápa, Jókai u. 5–9., 06 (89) 514-002]. 



Zala megye 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSHEZ NEM KÖTÖTT 

VEZETŐI ÉS EGYÉB ÁLLÁSOKRA 

Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház (3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.) a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Sátoraljaújhelyi 

Erzsébet Kórház élelmezésvezető beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, legfeljebb 5 évig szól. 

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézet élelmezési 

részlegének vezetése, irányítása. A betegek és dolgozók étkeztetésének szakszerű ellátása a 37/2014. 

(IV. 30.) EMMI rendelet alapján. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– főiskola, dietetikus; 

– hasonló területen szerzett legalább 1–3 év vezetői tapasztalat; 

– gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások); 

– érvényes működési engedély; 

– büntetlen előélet, cselekvőképesség; 

– hatályos jogszabályok ismerete. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– élelmezésvezetőként szerzett legalább 3–5 év vezetői tapasztalat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakmai önéletrajz; 

– szakmai vezetői program; 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– érvényes működési engedély másolata; 

– iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolatban; 



– írásbeli hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők 

megismerjék, a pályázó személyes adatait a pályázattal kapcsolatban kezeljék. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal 

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 17. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lukács Piroska gazdasági igazgató nyújt, a 06 

(47) 525-304-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház címére történő megküldésével (3980 

Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 

azonosító számot: 01-05/2017., valamint a beosztás megnevezését: „Élelmezésvezető”; 

– elektronikus úton, Lukács Piroska gazdasági igazgató részére a titkarsag@svoek.hu e-mail címen 

keresztül; 

– személyesen: Lukács Piroska gazdasági igazgató, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 

Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokról a főigazgató dönt, a Véleményező Bizottság 

állásfoglalása alapján. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 28. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– ÁEEK honlapja – 2017. január 13. 

– Munkáltató honlapja – 2017. január 6. 

– KÖZIGÁLLÁS honlapja – 2017. január 13. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ujhelykorhaz.hu honlapon szerezhet. 

 


