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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 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Mátészalkai tagkórházának Tüdőgondozó Szakrendelése 

vezető asszisztens munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

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

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4700 Mátészalka, Kórház u. 2–4. 

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

megszervezése és zavartalan működésének irányítása. Az SZMSZ-ben meghatározott feladatok 

ellátása.  

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

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

Pályázati feltételek: 

– középfokú képesítés, középfokú egészségügyi végzettség; 

– szakirányú területen szerzett 5 év feletti szakmai tapasztalat; 

– egészségügyi területen szerzett 5 év feletti vezetői tapasztalat.  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– folyamatban lévő ápoló (Bsc) képzés. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél;  

– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke; 

– szakmai program a Tüdőgondozó Szakrendelés vezetésére vonatkozóan; 

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

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.  



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

tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 28.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119-

es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István 

utca 68. Dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 51/2017, valamint a munkakör megnevezését: 

„vezető asszisztens ”. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 31. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

KÖZIGÁLLÁS honlapján: 2017. január 27. 

*** 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Nyíregyházi tagkórházának Hygiénés Osztálya osztályvezető 

ápoló munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.  

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.  

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

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68. 

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

megszervezése és zavartalan működésének irányítása. Az SZMSZ-ben meghatározott feladatok 

ellátása.  

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

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

Pályázati feltételek: 

– főiskola, diplomás ápoló végzettség; 

– fekvőbeteg ellátásban megszerzett 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 



– egyetem, okleveles ápoló végzettség; 

– tudományos munkában való részvétel; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegennyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél;  

– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke; 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan; 

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

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.  

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

tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 28. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119-

es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István 

utca 68. Dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2017, valamint a munkakör megnevezését: 

„osztályvezető ápoló”. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 31. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

KÖZIGÁLLÁS honlapján: 2017. január 27. 

*** 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 



Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Nyíregyházi tagkórházának Fül-Orr-Gégészeti és Fej-

Nyaksebészeti Osztálya osztályvezető főorvos munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.  

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

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68. 

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

megszervezése és zavartalan működésének irányítása. Az SZMSZ-ben meghatározott 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, fül-orr-gégegyógyászat szakvizsga; 

– szakirányú területen szerzett 5 év feletti szakmai tapasztalat.  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– tudományos munkában való részvétel; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegennyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél;  

– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke; 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan; 

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

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.  

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

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 28. 



A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119-

es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István 

utca 68. Dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/2017, valamint a munkakör megnevezését: 

„osztályvezető főorvos”. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a 

Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 31. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

KÖZIGÁLLÁS honlapján: 2017. január 27. 

*** 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Fehérgyarmati tagkórházának Sürgősségi Betegellátó Osztálya 

osztályvezető főorvos munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.  

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.  

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

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4900 Fehérgyarmat, Damjanich u. 1. 

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

megszervezése és zavartalan működésének irányítása. Az SZMSZ-ben meghatározott 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, belgyógyászat, vagy oxyológia és sürgősségi orvostan, vagy sürgősségi orvostan, vagy 

oxyológia szakvizsga; 

– szakirányú területen szerzett 5 év feletti szakmai tapasztalat.  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– tudományos munkában való részvétel; 

– vezetői gyakorlat; 



– idegennyelv ismerete.  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél;  

– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke; 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan; 

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

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2017. április 1. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 28. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119-

es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István 

utca 68. Dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3/2017, valamint a munkakör megnevezését: 

„osztályvezető főorvos”. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 31. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

KÖZIGÁLLÁS honlapján: 2017. január 27. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYVEZETŐI 

ÉS ORVOSVEZETŐI ÁLLÁSOKRA 

Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata (1027 Budapest, Kapás u. 22. ) 

pályázatot hirdet: 

Munkakör megnevezése: részlegvezető kardiológus szakorvos. 

Megbízás időtartama: teljes munkaidős, határozatlan idejű közalkalmazott.  



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

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

ellátása, supervisori tevékenység végzése. A részlegvezető főorvosi megbízás értelmében a részleg 

munkájának irányítása. 

Pályázati feltételek:  

– egyetem, kardiológia szakvizsga; 

– szakmai tapasztalat, legalább 3–5 év; 

– magyar állampolgárság; 

– büntetlen előélet; 

– Magyar Orvosi Kamarai tagság; 

– érvényes működési nyilvántartás; 

– kardiológiai szakvizsgát követően legalább 5 év kórházi/klinikai gyakorlat; 

– vezetői tapasztalat, 1–3 év; 

– ECHO vizsgálatokhoz érvényes engedély. 

Pályázatnál előnyt jelent: 

– rehabilitációs gyakorlat; 

– carotis duplex vizsgálatok végzésében gyakorlat. 

A pályázatnak tartalmaznia kell:  

– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát, a végzettségeket igazoló okiratok másolatait; 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, mely legkésőbb a pályázó meghallgatásáig 

benyújtható; 

– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot a bizottság megismerheti; 

– nyilatkozatot arról, hogy a sikertelen pályázat lezárását követően a pályázati anyagára igényt tart, 

– működési nyilvántartásról másolatot; 

– kamarai igazolványról másolatot. 

Munkavégzés helye: 1024 Budapest, Fillér utca 4–6. 

Bérezés: megállapodás szerint, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

rendelkezéseiből kiindulóan. 



A pályázat benyújtásának módja: a fényképpel ellátott önéletrajzokat kérjük a Budapest Főváros II. 

kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata címére megküldeni (1027 Budapest, Kapás u. 22. Dr. 

Polák László főigazgató főorvos részére). Kérjük, a borítékon feltűntetni a pályázati adatbázisban 

szereplő, azonosító számot: IG/2017/162, valamint a munkakör megnevezését: „Részlegvezető 

Kardiológus szakorvos”. 

A pályázat benyújtására e-mailben az euszolgig@kapas.hu e-mail címen van lehetőség.  

Benyújtási határidő: 2017. március 15.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 29. 

A munkakör legkorábban 2017. április 1. napjától tölthető be.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Polák László főigazgató főorvos nyújt a 

488-7528-as telefonszámon. 

*** 

Az Országos Mentőszolgálat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a 

alapján pályázatot hirdet Országos Mentőszolgálat Észak-alföldi Régió regionális igazgató munkakör 

betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.  

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.  

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás 2 év határozott időre szól.  

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4025 Debrecen, Külső Vásártér 14.  

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

Feladata a hatáskörébe tartozó források célszerű és hatékony felhasználása valamint a 

mentésirányítás megszervezése. Felelős a térség mentőellátásáért, a rendelkezésére álló kapacitás 

hatékony működtetéséért. Régiós szinten felügyeli a szolgálatra és a működésre vonatkozó 

szabályzatok és főigazgatói utasítások betartását. Irányítja a mentőállomások vezetőinek munkáját, 

részt vesz a mentőszervezet dolgozóinak szakmai továbbképzése valamint a mentésszakmai 

ellenőrzések megszervezésében. Kapcsolatot tart régiós társintézményekkel és társszervekkel. 

Közreműködik a régiós illetve az országos mentési és katasztrófavédelmi gyakorlatok tervezésében és 

lebonyolításában.  

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

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

Pályázati feltételek: 

– egyetem, oxyológiai vagy oxyológiai- és sürgősségi orvostan szakvizsga;  

– 5 év mentőorvosi gyakorlat; 



– 3 év egészségügyi területen szerzett vezetői gyakorlat; 

– 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– érvényes működési engedély.  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– egyéb szakvizsga (belgyógyászat, sürgősségi orvostan, anaesthesiologiai és intenzív terápia, 

traumatológia, katasztrófa-orvostan);  

– kórházi gyakorlat; 

– egészségügyi menedzseri vagy azzal egyenértékű oklevél;  

– idegen nyelv ismerete.  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakmai önéletrajz;  

– motivációs levél;  

– jövőorientált szakmai terv a megpályázandó álláshelyről (3–5 oldal);  

– nyilatkozat, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik;  

– iskolai, illetve egyéb végzettséget igazoló bizonyítványok másolata, melyet a bizottsági 

meghallgatáskor eredetiben be kell mutatni; 

– erkölcsi bizonyítvány. 

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

betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 25.  

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak az Országos Mentőszolgálat címére 

történő megküldésével (1055 Budapest, Markó utca 22.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 

adatbázisban szereplő azonosító számot: 13000/1/2017, valamint a munkakör megnevezését: 

„regionális igazgató”.  

– elektronikus úton Papp Ibolya mb. Stratégiai és HR igazgató részére a papp.ibolya@mentok.hu e-

mail címen keresztül - 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 5. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.mentok.hu – 2017. január 23. 

*** 

Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak (1125 Budapest, Diós árok 1–3.) a 

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



János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak II. Belgyógyászat – Diabetológiai 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: 1125 Budapest, Diós árok 1–3. 

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

szakorvosi munkakörbe tartozó feladatok (járó- és fekvőbeteg szakellátás) mellett ellátja a II. 

Belgyógyászat- Diabetológiai osztály osztályvezető főorvosi feladatait. Vezeti, irányítja koordinálja és 

ellenőrzi az osztály betegellátó munkáját, ellátja a vezetése alatt álló dolgozók szakmai felügyeletét. 

Irányítja, koordinálja, ellenőrzi tevékenységüket, megtervezi a szakterület ügyeleti, készenléti 

rendjét. Az osztály orvos szakmai munkájának megszervezése és irányítása, valamint az osztály 

zavartalan működésének biztosítása. Az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása. A lehetségesen 

elérhető támogatások segítségével emeli az osztály színvonalát. Mindent elkövet a betegellátásból 

származó bevételen túl egyéb források felkutatására. Biztosítja az intézet vagyonát alkotó és az 

intézet költségvetéséből fedezett anyagoknak és eszközöknek rendeltetésszerű és az ésszerű 

takarékosságnak megfelelő gazdaságos használatát. Folyamatosan ellenőrzi az osztály 

dokumentációit, ellátja az osztály működéséhez szükséges egyéb szervezési feladatait. 

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

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

Pályázati feltételek: 

– egyetem, belgyógyász szakorvos szakvizsga; 

– legalább 10 éves belgyógyász szakorvosi gyakorlat; 

– büntetlen előélet; 

– magyar állampolgárság; 

– cselekvőképesség. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– Ph.D. /habilitált doktori fokozat; 

– angol és/vagy német nyelvből középfokú „C típusú” nyelvvizsga; 

– felhasználói szintű számítógépes ismeret; 

– endokrinológiai és /vagy diabetológiai ellátásban való közvetlen jártasság; 

– 3 éves vezetői gyakorlat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 



– motivációs levél; 

– részletes, fényképes szakmai önéletrajz; 

– végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolatai, továbbképzések, publikációk 

összefoglaló jegyzéke; 

– szakmai vezetési elképzelések; 

– érvényes működési nyilvántartás igazolásának másolata; 

– érvényes MOK tagság igazolás másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a 

pályázati eljárással összefüggésben kezeljék, a bírálatban részvevők megismerjék és véleményezzék. 

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

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 10. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szent János Kórház és Észak-budai 

Egyesített Kórházak címére történő megküldésével (1125 Budapest, Diós árok 1–3. Emberi Erőforrás 

és Gazdálkodási Osztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 

számot: 215-1/2017, valamint a munkakör megnevezését: „Osztályvezető főorvos”. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 10. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– www.janoskorhaz.hu – 2017. február 17.; 

– www.aeek.hu – 2017. február 17. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. február 17. 

*** 

A Pest Megyei Flór Ferenc Kórház (2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.) főigazgatója pályázatot hirdet 

osztályvezető főorvosi állás betöltésére, Intézetünk Bőrgyógyászati Osztályára. 

A kinevezés határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban szakorvos/főorvos munkakörre és 

határozott idejű vezetői megbízásra szól. 

Pályázati feltételek: 

– bőrgyógyászat szakvizsga; 

– legalább tíz éves, a szakterületen szerzett gyakorlat; 

– vezetői gyakorlat; 



– tudományos munkásság. 

Előnyt jelent: 

– allergológia és klinikai immunológia ráépített szakvizsga; 

– tudományos fokozat. 

A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– tudományos munkák, publikációk jegyzéke; 

– szakmai koncepció; 

– diploma másolata; 

– szakvizsga bizonyítványok másolata; 

– működési nyilvántartásról érvényes igazolás; 

– kamarai tagsági igazolás; 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázó 

ennek meglétéhez kötött munkakörben dolgozik; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik; 

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

összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Feladat: az osztály munkájának megszervezése és zavartalan működtetése. 

Illetmény, juttatások: Kjt. alapján, megegyezés szerint. 

Pályázati határidő: a megjelenést követő 30 nap. 

A pályázat benyújtása: Dr. Trombitás Zoltán főigazgató.  

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, 2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1. 

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidő lejártát követő 60 nap. 

Az állás betölthető: a pályázat elbírálását követően azonnal. 

*** 

A Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház, (6601 Szentes, Sima Ferenc utca 44–58.) pályázatot 

hirdet a Sürgősségi Betegellátó Osztály osztályvezető főorvosi beosztás ellátására határozatlan idejű 

közalkalmazotti kinevezéssel és 5 év határozott időre szóló vezetői megbízással. 



A vezetői beosztással járó lényeges feladatok: a Sürgősségi Betegellátó Osztály szakmai munkájának 

tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése.  

Pályázati feltételek:  

– aneszteziológia- és intenzív terápia vagy oxyológia szakvizsga; 

– legalább 10 éves szakmai gyakorlat; 

– vezetői gyakorlat. 

A pályázathoz csatolni kell: 

– a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató önéletrajzot; 

– végzettségeket tanúsító okiratok másolatát; 

– rövid szakmai (vezetői) programot; 

– érvényes működési nyilvántartásba vétel igazolását; 

– nyilatkozatot a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges kezeléséhez való hozzájárulásró.  

Egyéb információ: a közalkalmazotti kinevezéshez 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 

szükséges. 

A KÖZIGÁLLÁS honlapon történő megjelenés dátuma: 2017. február 20. 

Határidő: a KÖZIGÁLLÁS honlapján történő megjelenést követő 30 nap. 

A beosztás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtása: Dr. Kalmár Mihály főigazgatóhoz a Kórház címére: 6600 Szentes, Sima F. u. 

44–58. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK ORVOSI ÁLLÁSOKRA 

Budapest 

Baranya megye 

Bács-Kiskun megye 

Békés megye 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

Csongrád megye 

Fejér megye 



Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (2423 Daruszentmiklós, Fő utca 

53/D) pályázatot ír ki Daruszentmiklós vegyes háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak vállalkozási 

formában való ellátására területi ellátási kötelezettséggel. 

Hirdető felhasználó: Daruszentmiklós Község Önkormányzata. 

Ellátandó lakosságszám: 1274 fő. 

Ellátandó települések száma: Egy teljes település, Daruszentmiklós. 

Pályázati feltételek:  

– büntetlen előélet;  

– cselekvőképesség; 

– az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, az e törvény végrehajtásáról szóló 

313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, és a 4/2000. (II. 25) EüM rendeletben előírt feltételek 

megléte; 

– MOK tagság; 

– „B” kategóriás jogosítvány;  

– vállalkozási formában történő működtetés. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– a háziorvosi tevékenység végzésére jogosító diploma másolatok; 

– háziorvosi feladat ellátásra vonatkozó alkalmasságot igazoló okirat másolatok; 

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a tevékenységet vállalkozóként kívánja ellátni; 

– nyilatkozat a hétközi és hétvégi központi háziorvosi ügyeleti szolgálatban való részvétel 

elvállalásáról; 

– hozzájárulás a pályázat elbírálását végzők betekintési jogához; 

– pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak 

nyilvános tárgyalásához. 

A pályázat közzétételének időpontja: 2017. február 17. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 20. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 31. 



A pályázat benyújtásának módja: postai úton a pályázat Daruszentmiklós Község Önkormányzata 

címére (2423 Daruszentmiklós, Fő utca 53/D) történő megküldésével, vagy személyesen a 

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal Daruszentmiklósi Kirendeltségén, 1 példányban, zárt 

borítékban.  

Kérjük a borítékon feltüntetni: „háziorvosi pályázat”. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017. április 1. 

Megjegyzések:  

Munkakörbe tartozó feladatok: Daruszentmiklós településen területi ellátási kötelezettséggel a 

háziorvosi és iskola és ifjúság egészségügyi feladatok ellátása. 

Az orvosi rendelő címe: 2423 Daruszentmiklós, Berzsenyi Dániel utca 25.  

A feladat helyben lakással is betölthető, szolgálati lakás biztosított.  

A rendelőhelyiség rezsidíja és a szakszemélyzet foglalkoztatási jogviszonya megállapodás tárgyát 

képezi. 

A praxis működtetési jogát az Önkormányzat térítésmentesen adja át a szükséges szerződések 

megkötése alapján.  

A nyertes pályázóval Daruszentmiklós Község Önkormányzata határozatlan idejű, de legalább 4 évre 

szóló feladat ellátási szerződést köt. 

További részletes információ kérhető Rauf Norbert polgármestertől a 06 (25) 505-403-as vagy a 06 

(20) 930-9635-ös telefonszámon.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

– Országos Alapellátási Intézet; www.oali.hu; 

– www.daruszentmiklos.hu; 

– Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal Daruszentmiklósi Kirendeltségének hirdetőtáblája. 

Győr-Moson-Sopron megye 

Hajdú-Bihar megye 

Heves megye 

Jász-Nagykun-Szolnok megye 

Komárom-Esztergom megye 

A Tatabányai Szent Borbála Kórház (2800 Tatabánya, II. Dózsa Gy. utca 77.) főigazgatója pályázatot 

hirdet közalkalmazotti jogviszonyban betölthető álláshelyre laboratóriumi szakorvos részére 

Szálláslehetőséget biztosítunk, valamint a városban való letelepedést támogatjuk. 



Bérezés: megegyezés szerint. 

Feladata: a munkaköri leírásban foglaltak alapján, szakirányú képesítésének megfelelő szakorvosi 

tevékenység végzése. 

A pályázatra szakorvosok jelentkezését várjuk, de szívesen fogadunk szakvizsga előtt állókat és 

rezidenseket is. 

A jelentkezéshez csatolandók: 

– végzettséget igazoló okmányok másolata; 

– működési nyilvántartás érvényesítéséről szóló határozat; 

– kamarai tagság igazolása; 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány (erkölcsi); 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– előadások, publikációk listája; 

– hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában résztvevők betekintési jogához. 

Jelentkezési határidő: 2017. március 31. 

A pályázat elbírálása a beérkezést követő 15 napon belül. 

Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázati felhívás a KÖZIGÁLLÁS honlapján is megtekinthető 2017. február 15-től. 

A pályázati anyagot az Orvos igazgatói Titkárságra (a fentiekben megjelölt másolatokkal, önéletrajzzal 

együtt) 2800 Tatabánya, Dózsa György út 77., telefon: 06 (34) 515-470, valamint a 

toncsa.ildiko@tatabanyakorhaz.hu e mail címre kérjük benyújtani. 

A borítékra kérjük írják rá: „Pályázat szakorvosi álláshelyre”. 

*** 

A Tatabányai Szent Borbála Kórház (2800 Tatabánya, II. Dózsa Gy. utca 77.) főigazgatója pályázatot 

hirdet közalkalmazotti jogviszonyban betölthető álláshelyre szülész-nőgyógyász szakorvos részére. 

Szálláslehetőséget biztosítunk, valamint a városban való letelepedést támogatjuk. 

Bérezés: kiemelt. 

Feladata: a munkaköri leírásban foglaltak alapján, szakirányú képesítésének megfelelő szakorvosi 

tevékenység végzése. 

A pályázatra szakorvosok jelentkezését várjuk, de szívesen fogadunk szakvizsga előtt állókat és 

rezidenseket is. 



A jelentkezéshez csatolandók: 

– végzettséget igazoló okmányok másolata; 

– működési nyilvántartás meghosszabbításához szükséges kreditpontok igazolása; 

– működési nyilvántartás érvényesítéséről szóló határozat; 

– kamarai tagság igazolása; 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány (erkölcsi); 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– előadások, publikációk listája; 

– hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában résztvevők betekintési jogához. 

Jelentkezési határidő: 2017. március 15. 

Az álláshely egyéb jogviszonyban (vállalkozás, szabadfoglalkozás) is betölthető. 

A pályázat elbírálása a beérkezést követő 15 napon belül. 

Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázati felhívás a KÖZIGÁLLÁS honlapon is megtekinthető 2017. február 15-től. 

A pályázati anyagot az Orvos igazgatói Titkárságra (a fentiekben megjelölt másolatokkal, önéletrajzzal 

együtt) 2800 Tatabánya, Dózsa György út 77., telefon: 06 (34) 515-470, valamint a 

toncsa.ildiko@tatabanyakorhaz.hu e mail címre kérjük benyújtani. 

A borítékra kérjük írják rá: „Pályázat szülész-nőgyógyász szakorvosi álláshelyre”. 

Nógrád megye 

Pest megye 

Nagykőrös Város Önkormányzat (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.) pályázati felhívása. 

A munkahely és munkakör megnevezése: Nagykőrös III. számú házi gyermekorvosi alapellátási 

körzet. Nagykőrös, Széchényi tér 8. 

Ellátandó feladat:  

– a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglalt feladatok ellátása (iskola egészségügyi feladatok ellátása 

is ); 

– területi ellátási kötelezettséggel; 

– vállalkozási formában; 

– az ügyeleti ellátásban való részvétel önkéntes vállalásával; 



– önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés szerint. 

Pályázati feltételek: 

– a 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglalt 

képesítési feltételek megléte; 

– szakmai alkalmassági orvosi vélemény; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– képesítést igazoló okiratok hiteles másolata; 

– szakmai önéletrajz, motivációs levél; 

– működési nyilvántartásba való felvétel igazolása; 

– MOK tagság igazolása; 

– nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati anyag elbírálásában részt vevők a 

pályázatot megismerjék, és abba betekintsenek.  

Juttatások, egyéb információk: 

– a pályázat beadásának határideje a megjelenéstől számított 30 napon belül; 

– a pályázat elbírálásának határideje: a pályázatot Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-

testülete bírálja el, a pályázati határidő lejártát követő ülésen; 

– szolgálati lakás kérdése személyes egyeztetés tárgyát képezi; 

– a praxisjog térítésmentesen kerül átadásra; 

– az álláshely betölthető: a pályázatok elbírálása után, a szükséges engedélyeztetési eljárást követően 

tölthető be, 

– a pályázat benyújtása: zárt borítékban, „Házi gyermekorvosi pályázat” megjelöléssel, Dr. Czira 

Szabolcs polgármester, 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.; 

– felvilágosítás kérhető: Aczél Zoltánnétól, az Önkormányzati Iroda vezetőjétől a 06 (53) 550-310-es 

telefonszámon; 

– a Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül 

eredménytelennek nyilvánítsa; 

– pályázat további közzétételének helye: Nagykőrös város honlapja.  

Somogy megye 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

Tolna megye 



Vas megye 

Veszprém megye 

Az Ajkai Magyar Imre Kórház (8400 Ajka, Korányi F. utca 1.) állást hirdet az alábbi osztályokra: 

sürgősségi betegellátó osztály 

csecsemő-gyermekgyógyászati osztály 

szülészet-nőgyógyászati osztály 

mozgásszervi rehabilitációs osztály 

belgyógyászati osztály – gastroenterológia szakterületre 

traumatológiai osztály 

sebészeti osztály 

infektológiai osztály 

neurológiai osztály 

pathológiai osztály 

pszichiátriai szakrendelés és gondozás 

orvos 

állás betöltésére. 

Az állás folyamatosan betölthető. Érdeklődni: Dr. Nyári Ildikó főigazgatónál a 06 (88) 521-124-es 

telefonszámon.  

Pályázathoz csatolandó: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolatai; 

– MOK tagságot igazoló kártya másolata; 

– hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a 

pályázati eljárással összefüggésben kezeljék.  

A pályázatot a Magyar Imre Kórház (8400 Ajka, Korányi F. u. 1.) címére, Dr. Nyári Ildikó főigazgatóhoz 

lehet benyújtani. 

A KÖZIGÁLLÁS honlapján a hirdetés 2017. március 1-jén jelenik meg.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 30. 

Zala megye 



 


