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hatályos: 2020.01.29 - 

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 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház (9700 Szombathely, Markusovszky Lajos utca 5.) a 

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

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Haematológiai és Haemosztazeológiai Osztály osztályvezető 

beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozatlan időre szól. 

A munkavégzés helye: 9700 Szombathely, Markusovszky Lajos utca 5. 

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

feladatok ellátása teljes munkaidőben. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az 

irányadók. 

Pályázati feltételek: egyetem, szakvizsga megszerzését követően legalább 10 év szakmai gyakorlat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– PhD minősítés vagy folyamatban lévő tudományos fokozat, 

– oktatás területén szerzett tapasztalat – 1 év alatti szakmai tapasztalat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakmai végzettséget igazoló okiratok másolatai (orvosi diploma, szakvizsga bizonyítvány), 

– az osztály vezetésére szóló szakmai program leírása, 

– orvosi kamarai tagság igazolása, 

– eddigi orvosi jogviszonyok igazolása, 

– szakmai önéletrajz, 

– érvényes működési nyilvántartás igazolása, 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázatát az illetékes bírálók véleményezzék és megismerjék. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2020. március 1. napjától tölthető 

be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 11. 

A pályázatok benyújtásának módja: 



– postai úton, a pályázatnak a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével 

(9700 Szombathely, Markusovszky Lajos utca 5.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 

adatbázisban szereplő azonosító számot: 3899-1/2019, valamint a beosztás megnevezését: főorvos, 

– elektronikus úton Dr. Nagy Lajos részére a foigazgato@markusovszky.hu e-mail-címen keresztül, 

– személyesen: Dr. Nagy Lajos főigazgató részére (9700 Szombathely, Markusovszky Lajos utca 5.) 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 26. 

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

*** 

A Markusovszky Egyetemi Oktatókórház (9700 Szombathely, Markusovszky Lajos utca 5.) a 

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

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Kórházhigiénés Osztály epidemiológiai szakápoló munkakör 

betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: 9700 Szombathely, Markusovszky Lajos utca 5. 

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

ellátása teljes munkaidőben. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az 

irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– emelt szintű szakképesítés, 

– epidemiológiai szakápolói végzettség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– epidemiológiai szakápolói végzettség, 

– működési nyilvántartás igazolása, 

– szakmai végzettséget igazoló okiratok másolatai, 

– szakmai önéletrajz, 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázatát az Illetékes bírálók véleményezzék és megismerjék. 

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

betölthető. 



A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 11. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Káldy Zoltán orvosigazgató nyújt a 06 (94) 

515-505-ös telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével 

(9700 Szombathely, Markusovszky Lajos utca 5.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 

adatbázisban szereplő azonosító számot: 3899-2/2019, valamint a munkakör megnevezését: 

epidemiológiai szakápoló, 

– elektronikus úton Dr. Káldy Zoltán orvosigazgató részére a kaldy.zoltan@markusovszky.hu e-mail-

címen keresztül, 

– személyesen: Dr. Káldy Zoltán orvosigazgatónál (9700 Szombathely, Markusovszky Lajos utca 5.). 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 26. 

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

*** 

A Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház (2026 Visegrád, Gizella-telep) pályázatot hirdet 

orvosigazgató beosztás ellátására. 

Munkavégzés helye: 2026 Visegrád, Gizella-telep. 

Közalkalmazotti kinevezés időtartama: határozatlan idejű szakorvosi munkakör. 

Vezetői megbízás időtartama: 5 évre szóló magasabb vezetői megbízás. 

Pályázati feltételek: 

– orvostudományi egyetemi végzettség, 

– legalább 5 év gyakorló orvosi tevékenység, 

– a felsorolt szakképesítések egyike: mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser, 

egészségügyi (szak) menedzseri képesítés, egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési 

szakon szerzett képesítés, jogi szakokleveles orvos szakirányú továbbképzési szakon szerzett 

képesítés, vagy már folyamatban lévő tanulmányok, ill. a megbízás kezdetétől számítva a képesítés 

megszerzésének 5 éven belüli vállalása, 

– büntetlen előélet, 

– cselekvőképesség. 

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

nyújtott szakorvosi tevékenység, valamint annak felügyelete és a tevékenységek összehangolása a 

gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről szóló 43/2003. (VII. 29.) 

ESzCsM rendelet által szabályozottan, ennek keretében különösen: 



– az egészségügyi dokumentáció vezetése szabályszerűségének biztosítása és felügyelete, 

– az ügyeleti tevékenység biztosítása és felügyelete, 

– a betegjogok érvényesülésének folyamatos figyelemmel kísérése, 

– a betegek által bejelentett panaszok kivizsgálásában való közreműködés, 

– a betegjogi képviselővel való kapcsolattartás, 

– az egészségügyi hatósági rendelkezések végrehajtásának ellenőrzése, 

– a házirend rendelkezései végrehajtásának ellenőrzése, 

– a gyógyintézet higiénés rendjének biztosítása és felügyelete, 

– a gyógyintézetben nyújtott egészségügyi szolgáltatások folyamatos minőség-ellenőrzése, 

– a gyógyintézetben orvosi, gyógyszerészi munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók 

továbbképzésének biztosítása és felügyelete, 

– a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott további orvos-szakmai tevékenységek 

felügyelete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes önéletrajz, 

– végzettséget, szakképesítést igazoló okmányok másolata, 

– érvényes működési nyilvántartás igazolásának igazolása, 

– MOK tagsági kártya másolata, 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– hozzájárulási nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez és a pályázat elbírálásában résztvevők 

betekintési jogához, 

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a jogszabályban előírt 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– legalább 3 éves vezetői gyakorlat, 

– tudományos tevékenység, 

– rehabilitáció, gasztroenterológia, neurológia, ortopédia, traumatológia, reumatológia, belgyógyász 

szakképesítés. 

Bérezés: megegyezés szerint. Igény esetén szolgálati lakást biztosítunk. 



A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 15. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 10. 

Pályázat beadása: 

– elektronikusan a humpol@visegradikorhaz.hu e-mail-címre, 

– személyesen a főigazgatói titkárságra, 

– postai úton a kórház címére (2026 Visegrád, Gizella-telep). 

Érdeklődni lehet a 06 (26) 801-700/1350-es telefonszámon. 

A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. január 11. 

Honlap: www.visegradikorhaz.hu. 

*** 

A Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház (2026 Visegrád, Gizella-telep) pályázatot hirdet 

II. Rehabilitációs Medicina Alaptevékenységek Osztályon (mozgásszervi profil) osztályvezető 

főorvos beosztás ellátására. 

Munkavégzés helye: 2026 Visegrád, Gizella-telep. 

Közalkalmazotti kinevezés időtartama: határozatlan idejű szakorvosi munkakör. 

Vezetői megbízás időtartama: 5 évre szóló. 

Pályázati feltételek: 

– orvostudományi egyetemi végzettség, 

– orvosi rehabilitáció/ mozgásszervi rehabilitáció/ fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás 

szakvizsga, 

– legalább 7 éves szakmai (rehabilitációs) gyakorlat, 

– büntetlen előélet, 

– cselekvőképesség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz, 

– végzettséget igazoló okmányok másolata, 

– a Rehabilitációs Alaptevékenységek Osztályra vonatkozó szakmai terv és az osztályvezető főorvosi 

feladatkörre vonatkozó elgondolás, 

– érvényes működési nyilvántartás igazolása, 



– MOK tagsági kártya másolata, 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely legkésőbb a pályázó meghallgatásáig 

benyújtható, 

– hozzájárulási nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez és a pályázat elbírálásában résztvevők 

betekintési jogához. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– vezetői tapasztalat, 

– tudományos tevékenység, 

– további szakvizsgák megléte: 

ortopédia/traumatológia/reumatológia/belgyógyászat/gasztroenterológia/neurológia. 

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

Medicina Alaptevékenységek Osztály (mozgásszervi profil) felelős vezetőjeként gyakorolja a 

választott REP-ek szerinti fekvőbeteg szakellátás területein a jogszabályokban és az intézmény 

Szervezeti és Működési szabályzatában számára biztosított jogköröket. 

Bérezés: megegyezés szerint. Igény esetén szolgálati lakást biztosítunk. 

Állás betölthetősége: a pozíció a pályázatok elbírálása és a szakmai kollégium véleményezése után 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 10. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 10. 

Pályázat beadása: 

– személyesen a főigazgatói titkárságra, 

– postai úton a kórház címére (2026 Visegrád, Gizella-telep), 

– elektronikusan a humpol@visegradikorhaz.hu e-mail-címre. 

Érdeklődni lehet a 06 (26) 801-700/1350-es telefonszámon. 

A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikáció: 2020. január 11. 

Honlap: www.visegradikorhaz.hu. 

*** 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYVEZETŐI 

ÉS ORVOSVEZETŐI ÁLLÁSOKRA 



Lenti Város Önkormányzat (8960 Lenti, Zrínyi Miklós utca 4.) képviselő-testülete pályázatot ír ki a Dr. 

Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet főigazgató (magasabb vezető) beosztás megbízással 

történő betöltésére. 

Munkáltatói jogkör gyakorlója: Lenti Város Önkormányzat képviselő-testülete. 

Munkavégzés helye: Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet (8960 Lenti, Kossuth út 10.) 

A betöltendő magasabb vezetői megbízás feltétele: magasabb vezető beosztás ellátására megbízást 

az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 

A betöltendő magasabb vezetői megbízás megnevezése: főigazgató (megbízott vezető). 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás 5 évre szól. 

A betöltendő munkakör megjelölése: szakorvos. 

A betöltendő szakorvos munkakörhöz kapcsolódó közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A pályázat benyújtásának feltételei: 

– (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintű végzettség, 

– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés, 

– legalább 5 éves vezetői gyakorlat, 

– büntetlen előélet. 

A magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

– az orvosigazgató megbízása, a megbízás visszavonása, illetve felettük az egyéb munkáltatói jogok 

gyakorlása, 

– az orvosigazgató és a gazdasági igazgató munkaköri leírásának meghatározása, 

– az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogkör gyakorlása, 

– a belső szabályzatok kiadása, 

– az intézmény tevékenysége elleni panasz megvizsgálása és elintézése, 

– a Rendelőintézet képviselete, 

– intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, 

– házirend rendelkezései végrehajtásának ellenőrzése, 

– az intézmény higiénés rendjének biztosítása és felügyelete, 

– az intézményben nyújtott egészségügyi szolgáltatások folyamatos ellenőrzése, 



– az orvosi és asszisztensi munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók továbbképzésének 

biztosítása és felügyelete, 

– tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai és gazdasági működésének valamennyi 

területét, 

– ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben és 

döntésekben a vezető részére előírt feladatokat, 

– megszervezi az intézmény belső ellenőrzését, 

– elkészíti az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, kötelezően előírt szabályzatait, továbbá 

az intézmény működését segítő egyéb szabályzatokat, rendelkezéseket, 

– kapcsolatot tart a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, 

intézményekkel, 

– kapcsolatot tart nemzetközi intézményekkel, szervezetekkel, 

– támogatja az intézmény munkáját segítő testületek, szervezetek, közösségek tevékenységét, 

– folyamatosan értékeli a vezetés, a szervezeti egységek, az intézmény tevékenységét, munkáját, 

– az ellátás-szervezési feladatok irányítása, kapcsolattartás az alapellátással, társintézményekkel, 

szociális ellátással, 

– minőségirányítási rendszer működtetése, 

– ügyiratkezelés irányítása és ellenőrzése, 

– mindaz, amit jogszabály a főigazgató hatáskörébe utal. 

Juttatások: illetmény, vezetői pótlék a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

alapján, egyéb juttatások jogszabály alapján. 

A pályázathoz csatolni kell: 

– az iskolai végzettséget igazoló okiratok közjegyző által hitelesített másolatát, 

– részletes szakmai önéletrajzot, 

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot, 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 

– a legalább 5 éves vezetői gyakorlatot igazoló munkáltatói igazolást, 

– a pályázó nyilatkozatát, amelyben a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá, hogy a pályázati elbírálásában 

résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik és abba betekinthetnek, 



– nyilatkozatot az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint 

előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról. 

A magasabb vezetői megbízás kezdő időpontja: 2020. május 1. 

A magasabb vezetői megbízás megszűnésének időpontja: 2025. április 30. 

A pályázati felhívás a www.kozigallas.gov.hu honlapon való közzétételének időpontja: 2020. január 

6. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 16. 

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidő lejártát követő első soron következő 

képviselő-testületi ülés, legkésőbb 2020. április 30. 

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot személyesen vagy postai úton Lenti Polgármesteri 

Hivatal címére (8960 Lenti, Zrínyi Miklós utca 4.) zárt borítékban kell benyújtani olyan módon, hogy 

az a benyújtási határidő napján 16.00 óráig Lenti Polgármesteri Hivatalba beérkezzen. A borítékon fel 

kell tüntetni a beosztás megnevezését: főigazgató (magasabb vezető). 

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Hegedüsné Muk Andrea közigazgatási osztályvezetőnél lehet 

személyesen, vagy a 06 (92) 553-950-es telefonszámon. 

*** 

Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testülete (3400 Mezőkövesd, Mátyás király utca 112.) 

pályázatot ír ki Mezőkövesd Város Önkormányzat Rendelőintézete (Mezőkövesd, Mátyás király utca 

75.) intézményvezetői álláshely betöltésére, közalkalmazotti kinevezéssel. 

A vezetői megbízás időtartama: határozott idejű, 5 évre szóló (2020. április 1-jétől 2025. március 31-

ig.) 

Ellátandó feladat: önálló költségvetési szervként működő intézmény vezetése, az alapító okiratban 

meghatározott alaptevékenység és egyéb kiegészítő tevékenység ellátásának biztosítása. A 

Rendelőintézet tevékenységének tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése. 

Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján, illetve megegyezés 

szerint. 

Pályázati feltételek: 

– orvostudományi egyetemi végzettség, 

– egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú 

továbbképzési szakon szerzett képesítés, 

– a kinevezéskor fennálló legalább 5 éves, költségvetési szervnél eltöltött szakmai gyakorlat, 

– a kinevezéskor fennálló legalább 5 éves vezetői gyakorlat, 

– büntetlen előélet, 



– cselekvőképesség. 

A pályázathoz csatolni szükséges: 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, 

– végzettséget igazoló okirat eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolatát, 

– a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató szakmai önéletrajzot, 

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programját, 

– MOK tagságáról szóló igazolást, 

– nyilatkozatát a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárulásról, 

– nyilatkozatát arról, hogy vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz. 

A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő megjelenés: 2019. december 27. 

Pályázat benyújtásának határideje: a www.kozigallas.gov.hu honlapon történő megjelenést követő 

35 nap. 

Az állás betölthetősége: 2020. április 1. 

Pályázat benyújtásának módja: a pályázatot postai úton Mezőkövesd Város Polgármesterének 

címezve (3400 Mezőkövesd, Mátyás király utca 112.), zárt borítékban kérjük megküldeni. Kérjük a 

borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör 

megnevezését: „Rendelőintézet intézményvezető”. 

A pályázat elbírálásának rendje és határideje: a pályázati eljárás lefolytatása a Kjt. egészségügyi 

ágazatban történő végrehajtására kiadott 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 3–4. §-ában 

foglaltaknak megfelelően. A bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve képviselő-testület a 

pályázati határidő lejártát követő első képviselő-testületi ülésen dönt a pályázatról. 

A pályázattal kapcsolatosan érdeklődni Dr. Jakab Orsolya jegyzőnél lehet a 06 (49) 511-540 

telefonszámon. 

*** 

Margit Kórház Pásztó (3060 Pásztó, Semmelweis út 15–17.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet orvosigazgató (magasabb vezető) 

vezetői megbízással szakorvos munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: határozott időre, maximum 5 évig. 

A munkavégzés helye: 3060 Pásztó, Semmelweis út 15–17. 



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

nyújtott szakorvosi tevékenység, valamint annak felügyelete és a tevékenységek összehangolása a 

gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről szóló 43/2003. (VII. 29.) 

ESzCsM rendelet által szabályozottan, ennek keretében különösen: 

– az egészségügyi dokumentáció vezetése szabályszerűségének biztosítása és felügyelete, 

– az ügyeleti tevékenység biztosítása és felügyelete, 

– a betegjogok érvényesülésének folyamatos figyelemmel kísérése, 

– a betegek által bejelentett panaszok kivizsgálásában való közreműködés, 

– a betegjogi képviselővel való kapcsolattartás, 

– az egészségügyi hatósági rendelkezések végrehajtásának ellenőrzése, 

– a házirend rendelkezései végrehajtásának ellenőrzése, 

– a gyógyintézet higiénés rendjének biztosítása és felügyelete, 

– a gyógyintézetben nyújtott egészségügyi szolgáltatások folyamatos minőség-ellenőrzése, 

– a gyógyintézetben orvosi, gyógyszerészi munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók 

továbbképzésének biztosítása és felügyelete, 

– a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott további orvos-szakmai tevékenységek 

felügyelete. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt., valamint a Kollektív 

Szerződés rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– orvosi egyetem és szakorvosi képesítés, legalább 5 év gyakorló orvosi tevékenységgel, 

– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés vagy egészségügyi 

(szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon 

szerzett képesítés, 

– legalább 3 éves vezetői gyakorlat, 

– magyar állampolgárság, 

– büntetlen előélet, 

– egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: rehabilitáció, belgyógyász, reumatológiai szakképesítés. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz, 



– az orvosigazgatói feladatok ellátására vonatkozó szakmai elképzelések, vezetői és szakmai program, 

– végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést, illetve nyelvtudást igazoló okiratok másolata, 

– szakmai, illetve vezetői gyakorlatot igazoló okmányok, 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– igazolás kamarai tagságról és a működési nyilvántartás érvényességéről, 

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

összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul, 

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a jogszabályban előírt 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2020. március 1. naptól 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 15. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Boczek Tibor főigazgató nyújt, a 06 (70) 

521-1772-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Margit Kórház Pásztó címére történő megküldésével (3060 Pásztó, 

Semmelweis út 15–17.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 

számot: HU/120-45/2019., valamint a munkakör megnevezését: orvosigazgatói vezetői megbízással – 

szakorvos, 

– elektronikus úton a Margit Kórház Pásztó részére a munkaugy@pkorhaz.hu e-mail-címre; kérjük a 

tárgyban a munkakör megnevezését feltüntetni a mellékletek csatolásával. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 28. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 

– Margit Kórház Pásztó honlapja: www.pkorhaz.hu, 

– Állami Egészségügyi Ellátó Központ honlapja: www.aeek.hu. 

A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálási időpontja: 2019. december 22. 

*** 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK ORVOSI ÁLLÁSOKRA 

Budapest 



Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának (1145 Budapest, Pétervárad utca 2.) 

képviselő-testülete pályázatot hirdet területi ellátási kötelezettséggel, vállalkozói jogviszony 

keretében betöltendő házi gyermekorvosi tevékenységre. 

Az ellátandó feladatkör: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló 3. számú házi gyermekorvosi körzethez 

tartozó gyermekek ellátása. 

A feladat ellátásának helye: Budapest, XIV. kerület, Ráskai Lea utca 69. 

A praxisjog megszerzése: a praxisjog térítésmentesen, az önkormányzattal való feladatellátási 

szerződés megkötése útján szerezhető meg. 

Pályázati feltételek: 

– büntetlen előélet, 

– cselekvőképesség, 

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

rendelet szerinti képesítés, 

– az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) 

Korm. rendeletben előírt feltételek megléte. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– az iskolai végzettséget és a szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata, 

– részletes szakmai önéletrajz, 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– érvényes működési nyilvántartás igazolásának másolata, 

– a Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása, 

– a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok másolata (egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas 

vállalkozás esetén az alapító okirat/alapszabály/ és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata, 

vagy az annak megkéréséről szóló igazolás másolata), 

– Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatal Népegészségügyi Osztályának (1148 

Budapest, Bánki Donát park 12/F) határozata arra vonatkozóan, hogy a pályázó a praxisengedély 

megszerzéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik, 

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

nyilvános tárgyalásához, 

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

személyek a pályázati anyagot megismerjék, abba betekinthessenek. 

A pályázat benyújtásának határideje: az Egészségügyi Közlönyben történő megjelenést követő 30. 

nap. 



A pályázat elbírálási határideje: a pályázat benyújtásának határidejét követő képviselő-testületi ülés. 

Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Képviselő-testülete fenntartja a jogot a pályázat 

eredménytelenné nyilvánítására. 

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot 1 példányban, zárt borítékban, postai úton vagy 

személyesen Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatához (1145 Budapest, Pétervárad 

utca 2.) kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „3. számú házi gyermekorvosi körzet 

pályázata”. 

A jogviszony időtartama: a feladatellátási szerződés határozott időre, 5 év időtartamra szól. 

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

folytatására vonatkozó praxisengedély alapján, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel 

megkötött finanszírozási szerződés hatálybalépését követően azonnal. 

Pályázathoz kapcsolódó egyéb információk: a pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 

dr. Szűcs Krisztina nyújt a 06 (1) 872-9351-es telefonszámon. 

*** 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának (1145 Budapest, Pétervárad utca 2.) 

képviselő-testülete pályázatot hirdet területi ellátási kötelezettséggel, vállalkozói jogviszony 

keretében betöltendő házi gyermekorvosi tevékenységre. 

Az ellátandó feladatkör: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló 19. számú házi gyermekorvosi 

körzethez tartozó gyermekek ellátása. 

A feladat ellátásának helye: Budapest, XIV. kerület, Tábornok utca 8/A. 

A praxisjog megszerzése: a praxisjog térítésmentesen, az önkormányzattal való feladatellátási 

szerződés megkötése útján szerezhető meg. 

Pályázati feltételek: 

– büntetlen előélet, 

– cselekvőképesség, 

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

rendelet szerinti képesítés, 

– az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) 

Korm. rendeletben előírt feltételek megléte. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– az iskolai végzettséget és a szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata, 

– részletes szakmai önéletrajz, 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 



– érvényes működési nyilvántartás igazolásának másolata, 

– a Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása, 

– a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok másolata (egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas 

vállalkozás esetén az alapító okirat/alapszabály/ és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata, 

vagy az annak megkéréséről szóló igazolás másolata), 

– Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatal Népegészségügyi Osztályának (1148 

Budapest, Bánki Donát park 12/F) határozata arra vonatkozóan, hogy a pályázó a praxisengedély 

megszerzéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik, 

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

nyilvános tárgyalásához, 

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

személyek a pályázati anyagot megismerjék, abba betekinthessenek. 

A pályázat benyújtásának határideje: az Egészségügyi Közlönyben történő megjelenést követő 30. 

nap. 

A pályázat elbírálási határideje: a pályázat benyújtásának határidejét követő képviselő-testületi ülés. 

Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Képviselő-testülete fenntartja a jogot a pályázat 

eredménytelenné nyilvánítására. 

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot 1 példányban, zárt borítékban, postai úton vagy 

személyesen Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatához (1145 Budapest, Pétervárad 

utca 2.) kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „19. számú házi gyermekorvosi körzet 

pályázata”. 

A jogviszony időtartama: a feladatellátási szerződés határozott időre, 5 év időtartamra szól. 

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

folytatására vonatkozó praxisengedély alapján, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel 

megkötött finanszírozási szerződés hatálybalépését követően azonnal. 

Pályázathoz kapcsolódó egyéb információk: a pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 

dr. Szűcs Krisztina nyújt a 06 (1) 872-9351-es telefonszámon. 

*** 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának (1145 Budapest, Pétervárad utca 2.) 

képviselő-testülete pályázatot hirdet területi ellátási kötelezettséggel, vállalkozói jogviszony 

keretében betöltendő felnőtt háziorvosi tevékenységre. 

Az ellátandó feladatkör: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló 62. számú felnőtt háziorvosi körzetéhez 

tartozó felnőttek ellátása. 

A feladat ellátásának helye: Budapest, XIV. kerület, Torontál utca 55. 



A praxisjog megszerzése: a praxisjog térítésmentesen, az önkormányzattal való feladatellátási 

szerződés megkötése útján szerezhető meg. 

Pályázati feltételek: 

– büntetlen előélet, 

– cselekvőképesség, 

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

rendelet szerinti képesítés, 

– az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) 

Korm. rendeletben előírt feltételek megléte. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– az iskolai végzettséget és a szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata, 

– részletes szakmai önéletrajz, 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– érvényes működési nyilvántartás igazolásának másolata, 

– a Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása, 

– a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok másolata (egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas 

vállalkozás esetén az alapító okirat/alapszabály/ és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata, 

vagy az annak megkéréséről szóló igazolás másolata), 

– Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Népegészségügyi Intézetének (1148 Budapest, 

Bánki Donát park 12/F) határozata arra vonatkozóan, hogy a pályázó a praxisengedély 

megszerzéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik, 

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

nyilvános tárgyalásához, 

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

személyek a pályázati anyagot megismerjék, abba betekinthessenek. 

A pályázat benyújtásának határideje: az Egészségügyi Közlönyben történő megjelenést követő 30. 

nap. 

A pályázat elbírálási határideje: a pályázat benyújtásának határidejét követő Képviselő-testületi ülés. 

Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Képviselő-testülete fenntartja a jogot a pályázat 

eredménytelenné nyilvánítására. 

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot 1 példányban, zárt borítékban, postai úton vagy 

személyesen Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatához (1145 Budapest, Pétervárad 



utca 2.) kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „62. számú felnőtt háziorvosi körzet 

pályázata”. 

A jogviszony időtartama: a feladatellátási szerződés határozott időre, 5 év időtartamra szól. 

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

folytatására vonatkozó praxisengedély alapján, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel 

megkötött finanszírozási szerződés hatálybalépését követően azonnal. 

Pályázathoz kapcsolódó egyéb információk: a pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 

dr. Szűcs Krisztina nyújt, a 06 (1) 872-9351-es telefonszámon. 

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 

Nógrád megye 

Pest megye 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (2700 Cegléd, Kossuth tér 1.) pályázatot hirdet 

Cegléd 13. számú felnőtt háziorvosi körzetének ellátására, területi ellátási kötelezettséggel. 

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1435 fő 

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

körzetekről szóló 10/2002. (VI. 27.) Ök. rendelet 1. mellékletében megállapított ceglédi XIII. számú 

felnőtt háziorvosi körzet. 

A feladat ellátása: a feladatellátás vállalkozási formában történik, az önkormányzattal kötött 

határozatlan idejű, de minimum 5 év időtartamra kötött feladatellátási szerződés alapján. A 

településen központi háziorvosi ügyeleti rendszer működik, külön szerződés alapján. Az ügyeletben 

való részvétel nem kötelező. 



Egyéb információ: a háziorvosi körzet praxisjoga térítésmentesen szerezhető meg. Az önkormányzat 

a feladat ellátásához a rendelőhelyiséget, valamint annak felszerelését térítésmentesen biztosítja. 

Indokolt esetben – közérdekű célból – az Önkormányzat bérlakást biztosít. 

Pályázati feltételek: 

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

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

orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. 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 

megléte, 

– büntetlen előélet, 

– cselekvőképesség, 

– a háziorvosi körzetben jelenleg Cegléd Város Önkormányzata által alkalmazott szakdolgozó 

továbbfoglalkoztatásának biztosítása. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– végzettséget, szakirányú végzettséget igazoló dokumentumok hiteles másolatai, 

– részletes, fényképes szakmai önéletrajz, 

– végzettséget és szakirányú végzettséget igazoló okiratok másolata, 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány eredetiben, amely igazolja a büntetlen előéletet és 

azt, hogy a pályázó nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, 

– egészségügyi alkalmassági vizsgálat igazolása, 

– Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Osztálya által kiadott 

igazolás, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak, 

– vállalkozási formától függően, egyéni vállalkozói igazolvány hiteles másolata, illetve társas 

vállalkozás esetén a társas vállalkozás 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonata, és a társasági 

szerződés másolata, 

– Magyar Orvosi Kamara tagságról, nyilvántartásról szóló igazolás, 

– az Állami Egészségügyi Ellátó Központ által vezetett működési nyilvántartás igazolása, 

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

eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, 

– nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagot 

megismerhessék és abba betekinthessenek, 

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását nyílt, vagy zárt ülésen kéri. 



A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 31. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. április 

A pályázat benyújtásának módja: postai úton, Cegléd Város Önkormányzata Dr. Csáky András 

polgármesternek címezve: 2701 Cegléd, Pf. 85, a borítékon kérjük feltüntetni: „13. számú felnőtt 

háziorvosi körzet”. 

További információ kérhető telefonon a 06 (53) 511-437-es telefonszámon az egészségügyi 

alapellátásért felelős ügyintézőtől. 

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

külön indokolás nélkül eredménytelennek, érvénytelennek nyilvánítsa. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2020. június 1. 

A pályázat egyéb megjelentetése: 

– www.cegled.hu aktuális/pályázatok, 

– www.oali.hu. 

*** 

Vecsés Város Önkormányzata (2220 Vecsés, Szent István tér 1.) pályázatot hirdet Vecsés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról 

szóló 11/2019. (X. 3.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete szerinti 9. számú körzetben, 

vállalkozási formában, határozatlan időre szóló feladatellátási szerződés keretében, heti 40 órában, 

felnőtt háziorvosi feladatok ellátására. 

Pályázati feltételek: 

– büntetlen előélet, 

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

rendelkező, illetve letelepedett státusz, 

– MOK-tagság, 

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

szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, továbbá a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 

tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt képesítési előírásoknak való megfelelés, 

– vállalkozói formában való működtetés. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz, 

– motivációs levél, 

– iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata, 



– egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata, 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– MOK-tagság igazolása, 

– a vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata (társas vállalkozás esetén alapító 

okirat/alapszabály és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata vagy egyéni vállalkozás esetén 

a nyilvántartásba vételről szóló dokumentum), 

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

eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, 

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázati anyagot 

megismerhetik, és abba betekinthetnek, 

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

nyilvános tárgyalásához. 

A pályázat benyújtását követően hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 29. 

A pályázat benyújtásának módja: személyesen vagy postai úton, egy példányban Vecsés Város 

Önkormányzata részére címezve (2220 Vecsés, Szent István tér 1.). A borítékon kérjük feltüntetni: 

„Háziorvosi praxis pályázat”. 

A pályázat elbírálásának módja, határideje: a képviselő-testület által létrehozott ad hoc szakmai 

bizottság előzetes értékelése és javaslata alapján kerül sor a kiválasztott pályázók Vecsés Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete előtti meghallgatására. Az elbírálás határideje: a képviselő-

testület 2020 márciusi rendes ülése. 

A képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a feladatellátási szerződés megkötését, illetve az 

egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó véglegessé vált praxisengedély alapján a Nemzeti 

Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötött finanszírozási szerződés hatálybalépését követően 

azonnal. 

A feladatellátási szerződés időtartama: a nyertes pályázóval az önkormányzat határozatlan idejű 

feladatellátási szerződést köt. 

Ellátandó lakosságszám: 1327 fő. 

Háziorvosi rendelő címe: 2220 Vecsés, Dózsa György út 50. 

A praxisjog megszerzésének ellenértéke: a meghirdetett háziorvosi körzet praxisjoga 

térítésmentesen kerül átadásra a nyertes pályázó részére. 

Egyéb információk: a feladat ellátását szolgáló rendelő az önkormányzat tulajdonában és a Vecsési 

Egészségügyi Szolgálat kezelésében van, melyre vonatkozóan az önkormányzat a nyertes pályázóval 



használati szerződést köt. A rendelő fenntartási költségei a feladatellátót terhelik. A rendelő 

alapfelszereltségét jelentő bútorzat rendelkezésre áll. 

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni a következő e-mail-címen lehet: titkarsag@vecses.hu. 

A pályázati kiírás közzétételének helye: 

– www.vecses.hu, 

– www.oali.hu, 

– Vecsési Tájékoztató, 

– www.mok.hu. 

Somogy megye 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

Tolna megye 

Vas megye 

Veszprém megye 

Csabrendek Nagyközség Önkormányzata (8474 Csabrendek, Árpád utca 4.) Hosztót, Szentimrefalva, 

Veszprémgalsa Községi Önkormányzatok pályázatot hirdetnek a területi ellátási kötelezettséggel 

működő, az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról szóló Csabrendek Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-testületének a 18/2016. (XI. 2.) önkormányzati rendelet 1. § (3) 

bekezdésében, Hosztót Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 9/2016. (XII. 2.) 

önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdésében, Szentimrefalva Község Önkormányzata Képviselő-

testületének a 11/2016. (XII. 2.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdésében, Veszprémgalsa 

Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 9/2016. (XII. 2.) önkormányzati rendelet 1. § (2) 

bekezdésében, Zalaszegvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 10/2016. (XII. 2.) 

önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdésében meghatározott, II. számú háziorvosi körzetben, 

vállalkozási formában, határozatlan időre szóló feladatellátási szerződés keretében háziorvosi 

(vegyes) feladatok ellátására. 

Az ellátandó terület: Csabrendek, Hosztót, Szentimrefalva, Veszprémgalsa, Zalaszegvár közigazgatási 

határán belül a II. számú vegyes háziorvosi körzet (Csabrendek részterülete, Hosztót, Szentimrefalva, 

Veszprémgalsa, Zalaszegvár teljes település). 

Az utcajegyzék megtekinthető: 

Csabrendek: 

https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh5eg2ed7dr8eo3dt4ee3em6cj1bz2bz7by0ce1bx8cc7e 

Hosztót: 

https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh2eg7ed0dr5eo8dt3ee8em3cj8bx9cf0cf7bz0by1ca2j 



Szentimrefalva: 

https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh1eg4ed7dr0eo1dt8ee5em0cj3bx6cf1cf0bz7bw6by3f 

Veszprémgalsa: 

https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh9eg0ed7dr8eo7dt6ee7em2cj3bx6cf7cf8bz3bx0cc1k 

Zalaszegvár: 

https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh3eg2ed5dr2eo1dt6ee7em6cj1bx4cf7cf8bz1bz2ca5k 

A háziorvosi körzet lakosságszáma: 2397 fő. 

A munkavégzés helye: 

– Csabrendek, Magyar utca 4., 

– Csabrendek, Nyíres puszta 26., 

– Csabrendek, Nagytárkány puszta 18., 

– Hosztót, Jókai utca 63., 

– Szentimrefalva, Petőfi utca 25., 

– Veszprémgalsa, Rákóczi utca 35., 

– Zalaszegvár, Kossuth utca 23., 

– Csabrendek, Darvastó (intézet). 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020. július 1. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Csabrendek II. számú háziorvosi körzetének a háziorvosi, 

házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben és egyéb 

jogszabályokban meghatározott, a háziorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok területi ellátási 

kötelezettséggel történő ellátása – ideértve a kistérségi ügyeleti ellátásban való részvételt, a 

csecsemő és terhes tanácsadást, továbbá az iskolaorvosi feladatok ellátását, megosztva az I. számú 

háziorvosi körzettel. 

Hosztót, Szentimrefalva, Veszprémgalsa, Zalaszegvár településeken a rendelési idő felek 

megállapodása alapján, de minimum heti egy alkalommal egy óra. 

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

25.) EüM rendelet szerinti képesítés és az ott, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. 

évi II. törvényben, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. 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, az önkormányzattal kötött feladatellátási szerződés szerint. 

Pályázathoz csatolandó: 



– diploma és szakvizsga bizonyítvány másolata, 

– szakmai önéletrajz, 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– vállalkozói tevékenységet igazoló okirat hiteles másolata, 

– egészségügyi alkalmassági vizsgálat igazolása, 

– MOK- és ÁEEK-kártya másolata, 

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

eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, 

– a pályázó nyilatkozata, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati anyag elbírálásában 

résztvevők a pályázatot megismerjék és abba betekintsenek, 

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

nyilvános tárgyalásához. 

Működtetés formája: egyéni vállalkozás vagy társas vállalkozás tagjaként. 

Illetmény, juttatás: az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő 

finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet alapján a Nemzeti 

Egészségbiztosítási Alapkezelővel kötött finanszírozási szerződés szerint. 

Egyéb információk: 

Eredményes pályázat esetén a körzetet működtető önkormányzatok határozatlan időre szóló 

feladatellátási szerződést kötnek, melyben a felek a működés, üzemeltetés részletes feltételeit 

rögzítik. 

A háziorvosi körzetet működtető önkormányzatok kizárólag abban az esetben köthetik meg az 

ellátási szerződést, ha a pályázó a praxisjogról sikeresen meg tud állapodni annak jogosultjával. 

A pályázaton nyertes orvosnak: 

– Hosztót, Szentimrefalva, Veszprémgalsa, Zalaszegvár községek önkormányzatai a településeken 

lévő orvosi rendelőt, annak felszerelési, berendezési tárgyait térítésmentes biztosítják, viselik a 

rendelők fenntartási költségeit, 

– Csabrendek Nagyközség Önkormányzata: 

– térítésmentesen biztosítja a Csabrendek, Magyar utca 4. szám alatti orvosi rendelőt és annak 

felszerelési, berendezési tárgyait, a közüzemi költségek a vállalkozót terhelik, 

– térítésmentesen biztosítja a Csabrendek, Nyíres puszta 26. és a Nagytárkány puszta 18. szám alatti 

orvosi rendelőt és annak felszerelési, berendezési tárgyait, viseli a rendelők fenntartási költségeit, 

– vállalja, hogy a pályázaton nyertes orvosnak térítésmentesen bérlakást biztosít, a bérlakás 

közüzemi költségei a feladatot ellátót terheli. 



A körzetet működtető önkormányzatok 3 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosítanak a 

praxisjog vásárlásához, amennyiben a pályázaton nyertes orvos minimum 10 éves időtartamban 

vállalja a megjelölt körzetben az önálló orvosi tevékenységet. Ellenkező esetben a háziorvost 

visszafizetési kötelezettség terheli. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 31. A pályázat benyújtásának határideje 

szempontjából a pályázati anyag postára adásának napja számít. 

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő első együttes 

képviselő-testületi ülés. 

Pályázatok benyújtása: postai úton Csabrendek Nagyközség Önkormányzata Polgármesterének 

címezve (8474 Csabrendek, Árpád utca 4.). 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnár László polgármester nyújt a 06 (30) 

630-0497-es telefonszámon. 

*** 

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, 

– érvényes működési nyilvántartás 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, 

– érvényes működési nyilvántartás 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, 

– érvényes működési nyilvántartás 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 szakorvosi végzettség. 

Pályázati anyag tartalma: 

– önéletrajz, 

– szakmai pályafutás, 

– orvosi diploma, 

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

okiratok másolatai, 

– érvényes működési nyilvántartás 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, 

– érvényes működési nyilvántartás 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, 

– érvényes működési nyilvántartás 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, 

– érvényes működési nyilvántartás 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, 

– érvényes működési nyilvántartás 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, 

– érvényes működési nyilvántartás 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. 



Valamennyihez: 

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

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

Zala megye 

Murakeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (8834 Murakeresztúr, Honvéd út 3.) 

pályázatot hirdet Murakeresztúr vegyes háziorvosi körzetének ellátására. 

Ellátandó településrész: Murakeresztúr Község Önkormányzatának az egészségügyi alapellátásról és 

körzeteinek kialakításáról szóló 10/2016. (IX. 09.) önkormányzati rendeletének 2. §-ában 

megállapított háziorvosi körzet, Murakeresztúr és Fityeház Községek közigazgatási területére 

kiterjed. 

Ellátandó lakosságszám: 2349 fő. 

Működtetés formája: egyéni vállalkozás keretében vagy társas vállalkozás tagjaként. 

A háziorvosi rendelő címe (munkavégzés helye): 8834 Murakeresztúr, Honvéd út 5., 8835 Fityeház, 

Alkotmány tér 37. 

Egyéb információk: 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 szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) 

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

kötött finanszírozási szerződése alapján történik. 

Szolgálati lakás és garázs biztosított. Az önkormányzat ingyenesen a háziorvos rendelkezésére 

bocsátja a háziorvosi rendelőt. 

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, az önálló orvosi 

tevékenységről szóló 2000. évi II. 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 vételről, 

– 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, 

– érvényes orvosi nyilvántartás igazolása, Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása, 

– 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: 2020. február 14., illetve a praxis betöltéséig folyamatos. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 20. 

Határidőig történő pályázás hiányában vagy eredménytelen pályázat esetén a pályázatokat a 

későbbiekben is fogadja az önkormányzat, melyek elbírálása értelemszerűen a beadást követő 

képviselő-testületi ülésen történik. 

A pályázat benyújtásának módja: postai úton vagy személyesen 1 eredeti példányban Murakeresztúr 

Község Önkormányzata Képviselő-testületének címezve (8834 Murakeresztúr, Honvéd út 3.) A zárt 

borítékon kérjük feltüntetni: „Vegyes háziorvosi körzet”. 

Területi ellátási kötelezettséggel: igen. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020. április 1. 

További információ Béli Krisztina jegyzőhelyettestől kérhető a 06 (93) 369-001-es telefonszámon. 

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

kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával 

kapcsolatban felmerült költség megtérítését. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSHEZ KÖTÖTT 

VEZETŐI ÉS EGYÉB ÁLLÁSOKRA 



A Felső-Szabolcsi Kórház (4600 Kisvárda, Árpád út 26.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Felső-Szabolcsi Kórház Reumatológiai 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, 5 évig szól. 

A munkavégzés helye: 4600 Kisvárda, Árpád út 26. 

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

– az osztályon dolgozó szakdolgozók ápolás szakmai munkájának megszervezése és irányítása, 

– az osztály zavartalan működésének biztosítása, 

– 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 szerzett, legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– egyetem, okleveles ápoló végzettség, 

– 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 az ápolási terület vezetésére vonatkozóan, 



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

összefüggésben szükséges kezeléséhez a pályázó hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2020. március 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 10. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Adrienn nyújt, a 06 (45) 502-120-as 

telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak Felső-Szabolcsi Kórház címére történő megküldésével (4600 Kisvárda, 

Árpád út 26.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 

2/2020, valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető ápoló, 

– elektronikus úton Csik Bernadett részére, a hr@kisvardakorhaz.hu e-mail-címen keresztül. 

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

Szabolcsi Kórház fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 29. 

A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. január 4. 

 


