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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 Bp., Széchenyi István tér 

7–8., illetve 1245 Budapest, Pf. 987), 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 Kft., 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 Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság 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 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent 

István út 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján 

pályázatot hirdet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház 

Fehérgyarmati tagkórházának Tüdőgondozó szakrendelésvezető 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 évre szól. 

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4900 Fehérgyarmat, Damjanich utca 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: 

– főiskola, diplomás ápoló végzettség, 

– pulmonológus-allergológus szakasszisztens végzettség, 

– szakirányú területen szerzett, legalább 5 év szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– tudományos munkában való részvétel, 

– vezetői gyakorlat, 

– idegen nyelv 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 pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2018. december 16. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 18. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Miterli Edina nyújt, a 06 (42) 599-700/2117-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: 254/2018., 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: 2018. december 15. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: KÖZIGÁLLÁS honlapján: 2018. október 17. 

*** 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYVEZETŐI  

ÉS ORVOSVEZETŐI ÁLLÁSOKRA 

A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet (1096 Budapest, Haller utca 29.) pályázatot hirdet 

diplomás ápoló munkakörbe, ápolási igazgatói beosztás betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

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

Pályázati feltételek: 

– a 13/2002. (III. 28.) EüM rendeletben előírt képesítés, 

– legalább öt év egészségügyi ellátás területén szerzett vezetői gyakorlat, 

– büntetlen előélet, 

– egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– a pályázó részletes szakmai önéletrajza, 

– az intézmény ápolási vezetésére irányuló szakmai programja, 



– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– a képesítést igazoló okiratok közjegyző által hitelesített másolata, 

– a szakmai gyakorlatokat igazoló okiratok, 

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

A pályázat benyújtásának feltétele: a pályázati feltételekben leírt okiratok csatolása. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 28. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény alapján, illetve megegyezés alapján kerül sor, a juttatások tekintetében a Kollektív 

Szerződés rendelkezései az irányadóak. 

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot írásban, zárt borítékban kell benyújtani 

Németh Valéria humánpolitikai és munkaerő-gazdálkodási osztályvezetőhöz (1096 Budapest, Haller 

utca 29.), „ápolási igazgató pályázat” megjelöléssel. 

*** 

A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet (1096 Budapest, Haller utca 29.) pályázatot hirdet 

szakorvos munkakörbe, orvosigazgatói beosztás betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

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

Pályázati feltételek: 

– orvosi diploma, 

– az intézet profiljának megfelelő szakvizsga (felnőtt- vagy gyermekkardiológia, szívsebészet, 

érsebészet, aneszteziológia és intenzív terápia), 

– a 13/2002. (III. 28.) EüM rendeletben előírt képesítés, 

– tárgyalóképes angol nyelvtudás, 

– legalább öt év szakmai gyakorlat, 

– egészségügyi ellátás területén szerzett vezetői gyakorlat, 

– hazai és külföldi klinikai és tudományos elismertség, 

– büntetlen előélet, 

– egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– a pályázó részletes szakmai önéletrajza, 



– az intézmény orvos-szakmai vezetésére irányuló programja, 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– a képesítést igazoló okiratok közjegyző által hitelesített másolata, 

– működési engedély, orvosi kamarai tagság igazolása, 

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

A pályázat benyújtásának feltétele: a pályázati feltételekben leírt okiratok csatolása. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 28. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény alapján, illetve megegyezés alapján kerül sor, a juttatások tekintetében a Kollektív 

Szerződés rendelkezései az irányadóak. 

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot írásban, zárt borítékban kell benyújtani 

Németh Valéria humánpolitikai és munkaerő-gazdálkodási osztályvezetőhöz (1096 Budapest, Haller 

utca 29.), „orvosigazgató pályázat” megjelöléssel. 

*** 

A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet (1096 Budapest, Haller utca 29.) pályázatot hirdet 

szívsebész szakorvos munkakörbe, Felnőtt Szívsebészeti osztály osztályvezető főorvosi beosztás 

betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

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

Pályázati feltételek: 

– orvosi diploma, 

– szívsebészeti szakvizsga, 

– műtétszámmal igazolható jártasság a szívmotor nélkül végzett koronária sebészeti eljárásokban, 

billentyű megőrző szívsebészeti műtétekben és a minimál invazív szívsebészeti technikákban, 

– tudományos fokozat, 

– tárgyalóképes angol nyelvtudás, 

– legalább öt év szakmai gyakorlat, 

– egészségügyi ellátás területén szerzett vezetői gyakorlat, 

– hazai és külföldi klinikai és tudományos elismertség, 

– büntetlen előélet, 



– egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– a pályázó részletes szakmai önéletrajza, 

– az intézmény felnőtt szívsebészeti osztályának vezetésére irányuló szakmai programja, 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– a képesítést igazoló okiratok közjegyző által hitelesített másolata, 

– működési engedély, orvosi kamarai tagság igazolása, 

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

A pályázat benyújtásának feltétele: a pályázati feltételekben leírt okiratok csatolása. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 28. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény alapján, illetve megegyezés alapján kerül sor, a juttatások tekintetében a Kollektív 

Szerződés rendelkezései az irányadóak. 

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot írásban, zárt borítékban kell benyújtani 

Németh Valéria humánpolitikai és munkaerő-gazdálkodási osztályvezetőhöz (1096 Budapest, Haller 

utca 29.), „felnőtt szívsebészet osztályvezetői pályázat” megjelöléssel. 

*** 

Az Országos Onkológiai Intézet (1122 Budapest, Ráth György út 7–9.) pályázatot hirdet Molekuláris 

Genetikai Osztály osztályvezetői megbízással, főorvos munkakör ellátására. 

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

A közalkalmazott által betöltendő munkakör: főorvos. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

Próbaidő: megállapítására nem kerül sor, feltéve, hogy a közalkalmazott a kinevezésekor legalább 5 

éves, költségvetési szervnél eltöltött szakmai gyakorlattal rendelkezik a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § b) pontja 

értelmében. Ellenkező esetben a próbaidő mértéke: 4 hónap. 

A megbízási/munkáltatói jogkör gyakorlója: az Országos Onkológiai Intézet főigazgató főorvosa. 

A munkavégzés helye: Országos Onkológiai Intézet. 

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



– a jogszabályokban előírtak, a munkáltató belső szabályozó dokumentumaiban foglaltak, valamint a 

munkaköri leírás alapján Molekuláris Genetikai Osztály szakmai tevékenységének irányítása, 

felügyelete, az osztály tevékenységének tervezése, szervezése, ellenőrzése, különös figyelemmel a 

szervezeti egység szakmai követelményeknek megfelelő folyamatos és gazdaságos működésére, 

– örökletes genetikai daganatok diagnosztikája és klinikai feladatkör ellátása, 

– az Országos Onkológiai Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott további 

feladatok végzése. 

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

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. 

rendelet, valamint a munkáltató szervezet kollektív szerződésének rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– általános orvosi végzettség, 

– laboratóriumi szakorvosi végzettség, 

– molekuláris diagnosztikai szakorvosi végzettség, 

– Ph.D tudományos fokozat, 

– középfokú angol nyelvvizsga, 

– egészségügyben szerzett 3–5 éves vezetői tapasztalat, 

– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával való 

rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett jogállás, illetve a harmadik országbeli 

állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény alapján jogosultság három 

hónapot meghaladó tartózkodásra, 

– egészségügyi (munkaköri) alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– habilitáció, 

– MTA doktori cím, 

– aktív részvétel a nemzetközi és hazai tudományos közéletben. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– személyes adatokat is tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz, 

– végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata, 

– szakmai, illetve vezetői gyakorlatot, orvosi tevékenységet igazoló okmányok (munkáltatói 

igazolások) másolata, 



– a szervezeti egység feladatainak ellátására, az egység fejlesztésére vonatkozó (szakmai) program a 

vezetői beosztásnak megfelelő feladat- és hatáskörben, illetve kompetenciakörben, 

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a jelentkező által benyújtott dokumentumokat az azt 

véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a jelentkező az általa benyújtott 

iratanyagban foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez 

hozzájárul, 

– külső jelentkező esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány. 

A beosztás és munkakör betölthetőségének időpontja: a beosztás és munkakör legkorábban 2019. 

január 1. napjával tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 22. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton: a pályázatnak az Országos Onkológiai Intézet címére történő megküldésével (1122 

Budapest, Ráth György út 7–9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a vezetői beosztás/munkakör 

megnevezését: „Molekuláris Genetikai Osztály – osztályvezető”, 

– elektronikus úton: Petrovicsné Cseh Lujza humánpolitikai igazgató részére a cseh.lujza@oncol.hu e-

mail-címen keresztül, 

– személyesen: a zárt borítékban elhelyezett pályázat az Országos Onkológiai Intézet Munkaerő- és 

Bérgazdálkodási Osztályán (1122 Budapest, Ráth György út 7–9., 1. épület, 1. emelet), Petrovicsné 

Cseh Lujza humánpolitikai igazgatónál nyújtható be. 

A pályázatok elbírálásának határideje: 2018. november 30. 

A pályázatok elbírálásának rendje: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 

továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben 

történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a gyógyintézetek 

vezetőjének és vezetőhelyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a vezetői megbízás 

betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III.28.) EüM rendelet 

alapján irányadó eljárási rend szerint. 

A pályázat kiírás további közzétételének helye: www.kozigállás.gov.hu. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. november 7. 

*** 

A Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet (1106 Budapest, Maglódi úr 89–91.) a 

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

Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet neurológiai osztályán osztályvezető főorvos beosztás 

ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 



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

A munkavégzés helye: 1106 Budapest, Maglódi út 89–91. 

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

– szakorvosi munkakörben neurológus szakorvosi feladatok ellátása, 

– a neurológiai osztály szakmai munkájának tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése. 

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

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

Pályázati feltételek: 

– egyetem, általános orvosi diploma, 

– neurológus szakképesítés, 

– legalább 10 év szakmai tapasztalat, 

– legalább 5 év vezetői tapasztalat, 

– tudományos fokozat, 

– neurosonológiai licencvizsga. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– vascularis neurológia licencvizsga, 

– stroke betegek ellátásában szerzett tapasztalat, 

– oktatói tapasztalat (orvostanhallgatók, rezidensek). 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– személyes adatokat is tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz, 

– végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolata, 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke, 

– szakmai-vezetői elképzelések összefoglaló leírása, 

– működési nyilvántartás érvényességét igazoló dokumentum másolata, 

– kamarai tagság érvényességét igazoló dokumentum másolata, 

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

pályázati eljárással összefüggésben kezeljék, a bírálatban résztvevők megismerjék és véleményezzék, 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. 



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

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 15. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Révai Róbert orvosigazgató nyújt, a 06 (1) 

432-7565-ös telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet címére történő 

megküldésével (1106 Budapest, Maglódi út 89–91., Dr. Bodnár Attila főigazgató részére). Kérjük a 

borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4926/2018., valamint a 

beosztás megnevezését: osztályvezető főorvos, 

– személyesen: Dr. Bodnár Attila főigazgató részére, 1106 Budapest, Maglódi út 89–91. B épület I. 

emelet. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 10. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 

– www.aeek.hu 

– www.bajcsy.hu 

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

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 14. 

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati 

kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a 

pályázatot kiíró szerv felel. 

*** 

Budapest Főváros XIX. Kerületi Önkormányzat Kispesti Egészségügyi Intézete (1195 Budapest, Ady 

Endre út 122.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján 

pályázatot hirdet a Kispesti Egészségügyi Intézet onkológiai szakrendelő onkológia rendelésvezető 

főorvos beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 24 órás. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2023. december 31-éig szól. 

A munkavégzés helye: 1195 Budapest, Ady Endre út 122. 

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

főorvosi feladatok ellátása a jogszabályokban meghatározottaknak és szakmai kompetenciáknak 

megfelelően, a munkaköri leírás, szakmai protokollok, irányelvek, módszertani útmutatók alapján. 



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

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

Pályázati feltételek: 

– egyetemi végzettség, 

– onkológus szakvizsga. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: vezetői tapasztalat (legalább 5 év onkológiai szakrendelőben 

szerzett vezetői tapasztalat). 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakmai önéletrajz, 

– szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolata, 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás erkölcsi bizonyítvány 

igényléséről, 

– érvényes működési engedély, 

– érvényes MOK-tagság igazolása, 

– 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: 2018. november 30. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kumin Marianna orvosigazgató nyújt a 06 

(1) 347-5940-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XIX. Kerületi Önkormányzat Kispesti Egészségügyi 

Intézete címére történő megküldésével (1195 Budapest, Ady Endre út 122.). Kérjük a borítékon 

feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ALT/26-16/2018., valamint a 

beosztás megnevezését: onkológia rendelésvezető főorvos, 

– elektronikus úton, a munkaugy@euint.kispest.hu weboldalon keresztül. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 21. 

*** 

A Szent Margit Kórház (1032 Budapest, Bécsi út 132.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a Szent Margit Kórház Gasztroenterológiai Osztály 

osztályvezető főorvos/szakorvos beosztás ellátására. 



A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

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

A munkavégzés helye: 1032 Budapest, Bécsi út 132. 

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

– a Gasztroenterológiai Osztály tevékenységével kapcsolatos szervezési, irányítási, ellenőrzési és 

értékelési feladatok elvégzése, 

– szakorvosi tevékenység végzése. 

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

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

Pályázati feltételek: 

– egyetemi végzettség, belgyógyász és gasztroenterológiai szakvizsga, 

– vezetői gyakorlat, 

– 10 év szakmai gyakorlat, 

– jó kommunikatív és kooperációs képesség, 

– büntetlen előélet. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– tudományos fokozat, 

– szakmai társaságban tagság. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz, 

– motivációs levél, 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan, 

– iskolai végzettségek, szakképzettségek okiratainak másolata, 

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

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén), 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó anyagát a vonatkozó jogszabályok szerint az erre 

jogosult bizottság megismerheti. 



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

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 30. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az orvosigazgatóság nyújt, a 06 (1) 250-

2170/1377-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Szent Margit Kórház – Budapest címére történő megküldésével (1032 

Budapest, Bécsi út 132.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 

számot: 166/2018., valamint a beosztás megnevezését: osztályvezető főorvos/szakorvos, 

– elektronikus úton az orvosigazgatóság részére az orvosigazgato@sztmargit.hu e-mail-címen 

keresztül. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: személyes meghallgatásra – a pályázati feltételeknek 

megfelelt pályázók közül – kizárólag azok kerülnek behívásra, akiket az elbírálásban résztvevők 

megfelelőnek ítélnek. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 20. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Szent Margit Kórház honlapja. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a Szent Margit Kórház mint álláspályázatot 

hirdető az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig 

kezeli, ezt követően a benyújtott pályázati anyagot megsemmisíti. A Szent Margit Kórház arra 

illetékes munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával 

összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a pályázó személyes adataihoz hozzáférhetnek, 

azokat kezelhetik. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 10. 

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati 

kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a 

pályázatot kiíró szerv felel. 

*** 

A Szent Margit Kórház – Budapest (1032 Budapest, Bécsi út 132.) a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Szent Margit Kórház Pathológiai 

Osztály osztályvezető főorvos/pathológus szakorvos beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

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

A munkavégzés helye: 1032 Budapest, Bécsi út 132. 



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

osztályvezetői feladatok ellátása a munkaköri leírás szerint. Bérezés megegyezés szerint. 

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

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

Pályázati feltételek: 

– egyetemi végzettség, pathológiai szakvizsga, 

– vezetői gyakorlat, 

– szakmai gyakorlat, 

– büntetlen előélet. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz, 

– végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolatai, 

– motivációs levél, 

– Magyar Orvosi Kamarai tagságról igazolás, 

– működési nyilvántartásba történt felvétel igazolásának másolata, 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén), 

– szakmai program, 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó anyagát a vonatkozó jogszabályok szerint az erre 

jogosult bizottság megismerheti. 

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

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 30. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az orvosoigazgatóság nyújt, a 06 (1) 250-

2170/1377-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Szent Margit Kórház – Budapest címére történő megküldésével (1032 

Budapest, Bécsi út 132.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 

számot: 163/2018, valamint a beosztás megnevezését: osztályvezető főorvos/pathológus szakorvos, 

– elektronikus úton az orvosigazgatóság részére az orvosigazgato@sztmargit.hu e-mail-címen 

keresztül. 



A pályázat elbírálásának módja, rendje: személyes meghallgatásra – a pályázati feltételeknek 

megfelelt pályázók közül – kizárólag azok kerülnek behívásra, akiket az elbírálásban résztvevők 

megfelelőnek ítélnek. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 20. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Szent Margit Kórház honlapja. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a Szent Margit Kórház mint álláspályázatot 

hirdető az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig 

kezeli, ezt követően a benyújtott pályázati anyagot megsemmisíti. A Szent Margit Kórház arra 

illetékes munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával 

összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a pályázó személyes adataihoz hozzáférhetnek, 

azokat kezelhetik. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 10. 

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati 

kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a 

pályázatot kiíró szerv felel. 

*** 

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzata (1153 Budapest, Bocskai út 1–3.) a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (6)–(7) bekezdései, a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A. § (3)–(7) 

bekezdései, a 20/B. § (1) bekezdése, 22/B. §-a, 23. § (2)–(3) bekezdései, a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról 

szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 3. § (3) bekezdése, 4. § (1)–(3) 

bekezdései, 7. §-a, 8. § (1) bekezdés a) pontja, 9. §-a és a gyógyintézetek vezetőjének és 

vezetőhelyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében 

kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján pályázatot 

hirdet a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat dr. Vass László Egészségügyi Intézménye 

főigazgató főorvosi (magasabb vezető) beosztásának ellátására. 

Beosztás: főigazgató főorvos (intézményvezető, magasabb vezető). 

A magasabb vezetői megbízás időtartama: 2019. január 1-jétől 2023. december 31-ig tartó, 5 év 

határozott időtartam. 

Az állás betöltésének várható időpontja: 2019. január 1. 

Foglalkoztatás jellege: a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti (vezető állású) 

munkaviszony, 3 hónapos próbaidő kitöltésével. 

Munkaidő: teljes munkaidő. 

Munkarend: kötetlen. 



A munkavégzés helye: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat dr. Vass László Egészségügyi 

Intézménye (1152 Budapest, Rákos út 77/A). 

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

– az irányadó jogszabályi előírások megtartásával és az intézmény alapító okiratában 

meghatározottak figyelembevételével – a dr. Vass László Egészségügyi Intézmény (a továbbiakban: 

Intézmény) egyszemélyi felelős vezetőjeként – irányítja, szervezi és ellenőrzi a vezetése alatt álló 

Intézményt, 

– a fenntartó felügyelete és ellenőrzése mellett önállóan vezeti és képviseli a költségvetési szervet, 

– az Intézményt önállóan képviseli, 

– önállóan felelős az Intézmény szakmai munkájáért, a vonatkozó jogszabályokban rögzített szakmai 

követelmények és a tulajdonosi elvárások maradéktalan teljesítéséért, 

– az Intézmény dolgozói felett önálló munkáltatói jogot gyakorol, 

– ellátja az intézményhez tartozó telephelyek irányítását, a tevékenységüket ellenőrzi, biztosítja a 

költségvetésben jóváhagyott és megtervezett feladatok eredményes végrehajtását és gazdaságos 

megoldását, 

– felel az intézményi vagyon rendeltetésszerű használatáért, kezeléséért, megőrzéséért, 

– biztosítja az Intézményben az egészségügyi szolgáltatások, járóbeteg-szakellátás és alapellátás 

(felnőtt- és gyermek háziorvosi, fogorvosi ellátás) működtetését, 

– feladata az ellátási területen élő lakosság megbetegedési viszonyainak tanulmányozása, a 

kapcsolódó statisztikai adatok figyelemmel kísérése és a levont következtetések érvényesítése az 

Intézmény stratégiai tervezése során, 

– kapcsolatot tart az Intézményben működő szakmai és érdekvédelmi szervezetekkel. 

Illetmény és juttatások: az intézményvezető munkabére a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 

törvény, a Kjt. vhr., illetve az Intézmény költségvetésének figyelembevételével kerül megállapításra. 

Pályázati feltételek: 

– cselekvőképesség, 

– büntetlen előélet, 

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

rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz, 

– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés (a követelmény teljesítése 

alól mentesül az a személy, aki 2013. szeptember 1-je előtt egészségügyi (szak)menedzseri 

képesítést, vagy az egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon képesítést szerzett), 



– legalább 5 éves vezetői gyakorlat [vezetői gyakorlatként vezetői vagy magasabb vezetői (közép- 

vagy felsővezetői) gyakorlat egyaránt elfogadható]. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– a pályázó jelentkezése a pályázatra, 

– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló részletes, fényképes szakmai önéletrajz, 

– pályázó intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai programja, 

– a pályázó Budapest XV. kerületben és a szomszédos kerületekben működő járó- és fekvőbeteg 

ellátó intézményekkel való potenciális kapcsolatokról szóló elképzelései, 

– a pályázó 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványa vagy a megkérését igazoló 

kérelem (csatolható másolat is, azzal, hogy az eredetit a személyes meghallgatásán bemutatja), 

– a pályázó – az álláshely betöltéséhez szükséges – képesítéseinek meglétét igazoló okmányok 

másolata, 

– a pályázati feltételként előírt vezetői beosztásban szerzett gyakorlat igazolása, 

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy: 

– hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 

szükséges kezeléséhez, valamint a pályázati anyagnak a véleményezők és a döntéshozók részére 

történő sokszorosításához és továbbításához, 

– hozzájárul a teljes pályázati anyagának a véleményezők és döntéshozók részére történő 

sokszorosításához, továbbításához, 

– nyertes pályázóként az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. 

törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti határidőben vagyonnyilatkozatot tesz, 

– a pályázatát a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– orosi szakvizsga, 

– kórházban és/vagy járóbeteg ellátó intézetben vezetőként eltöltött idő, 

– elkötelezettség az alapellátás hatékony szervezése iránt, 

– idegen nyelv ismerete. 

Elvárt kompetenciák: 

– szakma iránti elkötelezettség és magas szintű ismeret, 

– kiváló irányító és döntési képesség, 

– kiemelkedő együttműködési és tárgyalóképesség, 



– empátia, 

– menedzsment és egészségügyi kontrolling szemlélet. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 15. (csütörtök) 12 óra. 

A pályázat benyújtásának módja: a pályázat kizárólag személyesen, írásban, kettő azonos szövegű és 

mellékletű példányban, zárt borítékban (egy példányt nem kérünk összefűzni) nyújtható be Budapest 

Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Népjóléti és Intézményfelügyeleti 

Főosztályának főosztályvezetőjénél (1153 Budapest, Bocskai utca 1–3. fszt. 15. szoba), hivatali 

időben. 

A borítékon fel kell feltüntetni az „EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY FŐIGAZGATÓI PÁLYÁZAT” megjelölést. 

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni a Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály 

főosztályvezetőjénél, Reiszné Naszádi Magdolnánál lehet a 06 (1) 305-3256-os telefonszámon. 

A pályázat elbírálásának rendje: a pályázatokat a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése szerinti előkészítő 

bizottság véleményezi, majd a pályázati feltételeknek megfelelő pályázót meghallgatja. A bizottság 

tagjainak az egyes pályázók alkalmasságára vonatkozó írásbeli véleményét mérlegelve a Képviselő-

testület a soron következő ülésén dönt az intézményvezetői megbízásról. A pályázók a döntést 

követően írásban kapnak értesítést. 

Pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 15. 

*** 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (2092 Budakeszi, Fő utca 179.) a 

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

Budakeszi Egészségügyi Központ intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

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

A munkavégzés helye: 2092 Budakeszi, Fő utca 179. 

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

– az intézmény egyszemélyi felelősségű irányítása, 

– az intézménynek a hatályos jogszabályokban, a Szervezeti és Működési Szabályzatban, az 

intézményt fenntartó határozataiban, a szakmai követelményekben megfogalmazottaknak megfelelő 

folyamatos és gazdaságos működtetése, 

– az intézmény általános tervezési, szervezési, irányítási és ellenőrzési feladatainak ellátása, szakmai 

stratégia, cél meghatározása a hosszú távú stabil gazdálkodás feltételeinek, az intézményi működés 

hatékonyságának folyamatos biztosítása, 



– pályázati lehetőségek és források folyamatos kutatása, és kiaknázása, 

– pályázatírás, népegészségügyi prevenciós feladatok ellátása. 

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

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

Pályázati feltételek: 

– egyetemi végzettség, 

– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés a 13/2002. (III. 28.) EüM 

rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontja alapján, vagy a 7/C. §-ban foglaltak szerint a 2013. szeptember 1-

je előtt szerzett egészségügyi (szak)menedzseri képesítés, illetve az egészségügyi menedzsment 

szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítés, melyek alól felmentés adható a 4. §-ban 

foglaltak szerint, abban az esetben, ha a pályázó a képzésben részt vesz, vagy vállalja a képesítésnek 

– a megbízás adásától számított – 5 éven belül történő megszerzését, 

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, 

– legalább öt év vezetői gyakorlat, 

– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával való 

rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz, 

– a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 41–43. §-aiban foglalt előzetes 

összeférhetetlenségi nyilatkozat, 

– a pályázó a magasabb vezető beosztás ellátására megbízást akkor kaphat, ha a munkáltatóval 

közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe 

kinevezhető. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– orvostudományi vagy közgazdaságtudományi egyetemi végzettség, 

– magasabb vezető állású munkakörben szerzett gyakorlat egészségügyi intézményben. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: a pályázatokat A/4-es méretű, összefűzött, 

gépelt formátumban, 2 példányban, zárt borítékban kell benyújtani, amely tartalmazza az alábbiakat: 

– részletes szakmai önéletrajz, 

– az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői koncepció és szakmai helyzetelemzésre épülő 

fejlesztési elképzelések, 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, 

– iskolai végzettséget tanúsító diploma, iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány egyszerű másolata, 

– a beosztás ellátásához szükséges vezetői gyakorlat hitelt érdemlő igazolása, 



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

eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, 

– a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázatát a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt 

ülésen tárgyalja. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2019. január 1. napjától tölthető 

be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 2. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a Titkársági Csoport nyújt, a 06 (23) 535-

710/0/111-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete címére 

történő megküldésével (2092 Budakeszi, Fő utca 179.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 

adatbázisban szereplő azonosító számot: 272/2018/HR., valamint a beosztás megnevezését: 

intézményvezető, 

– személyesen: Budakeszi, Fő utca 179. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a tartalmi és formai követelményeknek megfelelő 

pályázatokat a döntést megelőzően Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 

összehívott bizottság véleményezi. A Képviselő-testület a bizottság véleményét figyelembe véve 

választja ki a nyertes pályázót. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 21. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– Budakeszi Hírmondó online – 2018. november 1. 

– Budakeszi város honlapja – 2018. november 1. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: kinevezés esetén négy hónap próbaidő 

kikötésére kerül sor. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát. 

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

*** 

A Kátai Gábor Kórház (5300 Karcag, Zöldfa utca 48.) pályázatot hirdet orvosigazgató (magasabb 

vezető) beosztás betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. A vezetői 

megbízás határozott időre, 5 évig szól. 

Foglalkoztatás jellege: közalkalmazotti jogviszony, teljes munkaidő. 



A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, Kátai Gábor Kórház, 5300 Karcag, Zöldfa utca 

48. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

– az intézményben a pályázó szakképesítése szerinti orvosi tevékenység, 

– a főigazgató közvetlen irányítása mellett az intézmény orvosigazgatói feladatainak ellátása, 

egészségügyi-szakmai tevékenység irányítása, felügyelete, a betegellátás folyamatosságának 

biztosítása, szakmai összehangolása, 

– a 43/2003. (VII. 29.) ESZCSM rendelet 10. § (2) bekezdésében meghatározott feladatok ellátása. 

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

szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései és az egészségügyi ágazati jogszabályok rendelkezései az 

irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– orvostudományi egyetemi végzettség, 

– szakorvosi szakvizsga, 

– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítéssel vagy egészségügyi 

(szak)menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon 

szerzett képesítéssel vagy jogi szakokleveles orvosi szakirányú továbbképzési szakon szerzett 

képesítéssel, 

– legalább 5 év gyakorló orvosi tevékenység, 

– legalább 5 éves vezetői gyakorlat, 

– büntetlen előélet. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– orvosi diploma, szakirányú szakvizsgát igazoló okirat másolata, 

– egészségügyi (szak)menedzser vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon 

szerzett képesítés másolata, 

– részletes szakmai önéletrajz, vezetői program, 

– működési nyilvántartásba vételről szóló dokumentum másolata, 

– MOK-tagságot igazoló dokumentum, 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. 

– nyilatkozat a pályázati anyagba való betekintési jogról az elbírálásban résztvevők részére, 



– nyilatkozat annak tudomásul vételéről, hogy az orvosigazgatói feladatok ellátása vagyonnyilatkozat 

kötelezettséghez kötött, és hogy azt a pályázó nyertessége esetén az előírt határidőre megteszi, 

– nyilatkozat arról, hogy eredménytelen pályázat esetén a benyújtott pályázati anyagot a pályáztató 

megsemmisítse vagy a pályázónak visszajuttassa. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. február 1. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 30. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton vagy személyesen intézményünknek az alábbi címre: 5300 Karcag, Zöldfa utca 48. 

Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését az alábbiak szerint: „Orvosigazgató”, 

– elektronikusan: Nagyné László Erzsébet főigazgató részére, foigazgato.kgkorhaz@externet.hu e-

mail-címre. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: személyes meghallgatás és szakmai megfelelés alapján. 

Hiányosan benyújtott pályázat az érvénytelenség jogkövetkezményét vonhatja maga után. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 15. 

KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 15. 

*** 

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

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

Erzsébet Kórház Csecsemő- és gyermekosztályon osztályvezető főorvos beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

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 szakorvosi feladatok ellátása, 

– csecsemő és gyermekosztály 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 az egészségügyi tevékenység végzésének egyes 

kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény rendelkezései, valamint az egyedi megállapodásban 

foglaltak (bérezés megállapodás szerint, szükség esetén szolgálati lakást biztosítunk) az irányadók. 



Pályázati feltételek: 

– általános orvosi diploma, 

– szakirányhoz kapcsolódó szakvizsga, 

– egészségügyi alkalmasság, 

– büntetlen előélet, 

– cselekvőképesség, 

– érvényes működési engedély és kamarai tagság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: egészségügyi intézményben szerzett, legalább 1–3 év vezetői 

tapasztalat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakmai önéletrajz, 

– szakmai vezetői program, 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata, 

– érintetti hozzájárulási nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában 

résztvevők megismerjék, a pályázó személyes adatait a pályázattal kapcsolatban kezeljék, amely 

letölthető a http://www.ujhelykorhaz.hu/aktualitasok/allasajanlatok/ megfelelő álláspályázat 

oldaláról, 

– érvényes működési engedély és kamarai tagság igazolása, 

– publikációk, előadások címjegyzéke. 

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

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 30. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kovács Lajos mb. főigazgató 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: 09/10/2018., valamint a beosztás megnevezését: Csecsemő és gyermekgyógyász 

osztályvezető főorvos, 



– elektronikus úton dr. Kovács Lajos mb. főigazgató részére az allas@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 pályázatról az mb. főigazgató dönt, a Véleményező 

Bizottság állásfoglalása alapján. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 14. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– ÁEEK – 2018. október 24. 

– Közigállás – 2018. október 24. 

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

*** 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK ORVOSI ÁLLÁSOKRA 

Budapest 

Baranya megye 

Bács-Kiskun megye 

Békés megye 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

Csongrád megye 

Fejér megye 

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.) pályázatot hirdet az 

alábbi, közalkalmazotti jogviszonyban betölthető szakorvosi/orvosi/egyéb álláshelyekre: 

Fekvőbeteg Osztályra: aneszteziológus, belgyógyász, gasztroenterológus, haematológus, idegsebész, 

izotóp diagnosztikus, kardiológus, mozgásszervi rehabilitációs, nephrológus, patológus, pszichiáter, 



szülész-nőgyógyász, traumatológus, tüdőgyógyász, urológus szakvizsgával rendelkező szakorvosok 

részére. 

Járóbeteg, valamint diagnosztika területre: bőrgyógyász, idegsebész, radiológus, reumatológus, 

szemész, klinikai laboratóriumi szakvizsgával rendelkező szakorvos, valamint biológus és pszichológus 

részére. 

Sürgősségi Osztályra: oxyológia és sürgősségi orvostan vagy sürgősségi szakorvos részére. 

Az állásokkal kapcsolatos egyéb információk: 

– a pályázatokra elsősorban szakorvosok jelentkezését várjuk, de szívesen fogadunk rezidenseket is, 

– az álláshelyek egyéb jogviszonyban is betölthetők (pl. közreműködő, szabadfoglalkozású 

jogviszony), 

– bérezés megegyezés szerint, 

– szálláslehetőséget biztosítunk, valamint a városban való letelepedést támogatjuk. 

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

illetve szakmai tevékenység végzése. 

A jelentkezéshez csatolandók: 

– végzettséget igazoló okmányok másolata, 

– működési nyilvántartás érvényesítéséről szóló határozat, 

– működési nyilvántartás meghosszabbításához szükséges kreditpontok igazolása, 

– kamarai tagság igazolása, 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– részletes szakmai önéletrajz, 

– előadások, publikációk listája, 

– hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában résztvevők betekintési jogához. 

Jelentkezési határidő: 2018. december 31. 

A pályázat elbírálása: a benyújtási határidőt követő 30 napon belül. 

Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázati felhívás a KÖZIGÁLLÁS honlapján is megtekinthető 2018. november 1-jétől. 

A pályázati anyagot a Humánpolitikai Osztályra (a fentiekben megjelölt másolatokkal, önéletrajzzal 

együtt) kérjük benyújtani [2800 Tatabánya, Dózsa György út 77., telefon: 06 (34) 515-469]. 

A borítékon szükséges feltüntetni: „Pályázat szakorvosi álláshelyre”. 



Nógrád megye 

Pest megye 

Nagykőrös Város Önkormányzat (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.) pályázatot hirdet Nagykőrös III. 

számú házi gyermekorvosi alapellátási körzet (Nagykőrös, Széchényi tér 8.) betöltésére. 

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 feladatellátási szerződés szerint. 

Pályázati feltételek/benyújtandó dokumentumok: 

– 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, 

– Állami Egészségügyi Ellátó Központ által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel igazolása, 

– MOK tagság igazolása, 

– nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati anyag elbírálásában résztvevők 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 a pályázatok elbírálása után, a szükséges engedélyeztetési eljárást követően tölthető 

be. 



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

Szabolcs polgármester részére, 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

A pályázattal kapcsolatban további 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. 

A pályázat további közzétételének helye: Nagykőrös város honlapja. 

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.) 

pályázatot hirdet az alábbi szakorvosi állásokra: 

Szemész szakorvosi állás 

Feladat: az egynapos szemsebészeti tevékenység koordinálása, vezetése. 

Feltétel: 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. 

Egyéb információk: 

– az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető, 

– a pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kell benyújtani, 

– bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi. 



Csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvosi állás 

Feltétel: csecsemő- és gyermekgyógyász 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. 

Egyéb információk: 

– az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető, 

– a pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kell benyújtani, 

– bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi. 

Szülész-nőgyógyász szakorvosi állás 

Feltétel: 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. 

Egyéb információk: 

– az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető, 

– a pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kell benyújtani, 

– bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi. 



Sebész szakorvosi állás 

Feltétel: sebész/traumatológus 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. 

Egyéb információk: 

– az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető, 

– a pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kell benyújtani, 

– bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi. 

Belgyógyász szakorvosi állás 

Feltétel: belgyógyász szakorvosi végzettség, belgyógyász szakorvos-jelöltség. 

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. 

Egyéb információk: 

– az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető, 

– a pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kell benyújtani, 

– bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi, 



– szakvizsga előtt álló(rezidens) jelentkezését is elfogadjuk. 

Radiológus szakorvosi állás 

Feltétel: 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. 

Egyéb információk: 

– az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető, 

– a pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kell benyújtani, 

– bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi. 

Sürgősségi Betegellátó Osztályra szakorvosi állás 

Feltétel: 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. 

Egyéb információk: 

– az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető, 

– a pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kell benyújtani, 



– bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi. 

Bőrgyógyász szakorvosi állás 

Feltétel: bőrgyógyász 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. 

Egyéb információk: 

– az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető, 

– a pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kell benyújtani, 

– bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi. 

Onkológus szakorvosi állás 

Feltétel: onkológus 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. 

Egyéb információk: 

– az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető, 

– a pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kell benyújtani, 



– bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi. 

A pályázatokkal kapcsolatban további felvilágosítást nyújt Dr. Vörös Ibolya főigazgató, 8500 Pápa, 

Jókai utca 5–9., a 06 (89) 514-002-es telefonszámon. 

Zala megye 

Garabonc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (8747 Garabonc, Fő út 16.) pályázatot 

hirdet Garabonc vegyes háziorvosi körzetének ellátására. 

Ellátandó településrész: a háziorvosi körzethez Garabonc, Nagyrada és Zalamerenye települések 

tartoznak. 

Ellátandó lakosságszám: 1387 fő. 

Működtetés formája: egyéni vállalkozás vagy társas vállalkozás tagjaként. 

A háziorvosi rendelő címe (munkavégzés helye): 8747 Garabonc, Fő út 22/B, saját rendelőben a 

településen belül. Társtelepülések szintén rendelkeznek saját rendelővel. 

Pályázati feltételek: 

– büntetlen előélet, 

– az ellátás nyújtásához szükséges a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 

4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 11. §-ában előírt képesítés, 

– a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM 

rendeletben, 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 biztosítása, 

– B kategóriás jogosítvány, 

– saját gépkocsi, 

– egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– igazolás működési nyilvántartásba vételéről, vállalkozói tevékenységet igazoló okirat másolata, 

– a fenti jogszabályok szerinti szakképesítést igazoló okiratok másolata, 

– gyakorlat igazolása, 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– szakmai és személyes önéletrajz, mely tartalmazza a szakmai gyakorlatot is, 

– egészségi alkalmasság igazolása, 



– igazolás, hogy a pályázó szerepel a működési nyilvántartásban, 

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

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 

– pályázó nyilatkozata, hogy nyertessége esetén a működtetéshez szükséges feltételeket teljesíti, 

– pályázó nyilatkozata, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kéri. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 14. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 15. 

A pályázat benyújtásának módja: postai úton, 1 eredeti példányban Garabonc Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének címezve (8747 Garabonc, Fő út 16.). A zárt borítékon kérjük 

feltüntetni: ”vegyes háziorvosi körzet”. 

Területi ellátási kötelezettséggel: igen. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. február 1. 

Egyéb információk: 

– az orvosi rendelőnek bérleti díj kötelezettsége nincs, 

– szükség esetén önkormányzati szolgálati lakás biztosított a körzetben, de megbeszélés tárgyát 

képezi, 

– asszisztencia biztosítása megállapodás alapján, 

– az orvosi rendelő működéséhez szükséges közüzemi költségek fizetése megállapodás szerint, 

– ügyeleti kötelezettség jelenleg nincs, 

– eredményes pályázat esetén az önkormányzat határozatlan időre szóló feladatellátási szerződést 

köt, amelyben a felek rögzítik a működés feltételeit, 

– a háziorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások 

Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályaitól szóló 43/1999. (III. 3.) 

Korm. rendelet alapján, az egészségügyi szolgáltatónak a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel 

kötött finanszírozási szerződése alapján történik. 

További információ: Koma László polgármestertől kérhető a 06 (93) 340-701-es vagy 06 (30) 348-

6555-ös telefonszámon. 

A pályázatot kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. 

 


