
Pályázati hirdetmény betölthető állásokra 

hatályos: 2020.04.17 - 

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

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

Gasztroenterológiai Profil profilvezető főorvos beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezés. 

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

Munkakörhöz kapcsolódó lényeges feladatok: a Gasztroenterológiai Profilon a profil szakmai 

munkájának tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése. 

Pályázati feltételek: 

– orvosi diploma, 

– belgyógyászat szakvizsga, 

– gasztroenterológia szakvizsga, 

– legalább 10 éves szakmai gyakorlat, 

– büntetlen előélet, 

– egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– tudományos fokozat (megszerzett, vagy folyamatban lévő), 

– idegennyelv-ismeret, 

– gasztroenterológiai oktatásban (graduális és posztgraduális) való jártasság. 

A pályázathoz csatolandó: 

– fényképes szakmai önéletrajz (kézzel írott formában is), 

– orvosi diploma és szakvizsga bizonyítványok másolatai, 

– szakmai, vezetői koncepció, 

– erkölcsi bizonyítvány, 

– határozat a működési nyilvántartásba vételről, 

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

pályázatban szereplő személyes adatokat a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik. 

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

A pályázat benyújtási határideje: a www.kozigallas.gov.hu honlapon történő megjelenéstől 

számított 30 nap. 



Az állás betöltésének várható ideje: 2020. május 1. 

Pályázat benyújtásának módja: a pályázati anyagokat a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház (1115 

Budapest, Tétényi út 12–16.) dr. Bedros J. Róbert c. egyetemi tanár, főigazgató részére kell postai 

úton benyújtani. 

*** 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház (3526 Miskolc, 

Szentpéteri kapu 72–76.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-

a alapján pályázatot hirdet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi 

Oktatókórház Klinikai Onkológiai és Sugárterápiás Centrum – Sugárterápiás Osztály osztályvezető 

főorvos munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

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

szól. 

A munkavégzés helye: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72–76. 

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

Osztály tevékenységének irányítása, szervezése, vezetése. 

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

irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– orvosi diploma, sugárterápia szakvizsga, 

– angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás, 

– daganatos betegellátás területén szerzett, 10 év szakmai tapasztalat, 

– legalább 5 év szakmai tapasztalat, 

– büntetlen előélet. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– egyetemi végzettség, 

– onkológia szakvizsga, 

– klinikai farmakológiai szakvizsga, 

– egészségügyi menedzser szakképzettség, 

– egyéb nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás. 



Elvárt kompetenciák: tudományos minősítés megléte. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– az eddigi szakmai tevékenységet is magába foglaló részletes szakmai önéletrajz, 

– a Sugárterápiás Osztály vezetésére vonatkozó szakmai elképzelés és program, 

– a végzettséget, képzettséget, tudományos fokozatot igazoló bizonyítványok másolata, 

– igazolás az orvosok működési nyilvántartásának érvényességéről, 

– igazolás az orvosi kamarai tagságról, 

– nyilatkozat a pályázati anyag elbírálásában résztvevők betekintési jogáról, 

– hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggő 

kezeléséhez, 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. 

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

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 30. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (3526 Miskolc, Szentpéteri 

kapu 72–76.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 

1009/2020HR, valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető főorvos. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: az ME-03-01 Emberi Erőforrás Gazdálkodás minőségügyi 

eljárás rendelkezése alapján történik. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. május 15. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– BAZ Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház honlapja és faliújsága – 2020. március 23., 

– ÁEEK honlapja és faliújsága, kozigallas.gov.hu honlapja – 2020. március 23. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: igény esetén szolgálati lakást tudunk 

biztosítani. 

*** 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYVEZETŐI 

ÉS ORVOSVEZETŐI ÁLLÁSOKRA 



A Dombóvári Szent Lukács Kórház (7200 Dombóvár, Kórház u. 39–41.) a közalkalmazottak 

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

mátrix osztály osztályvezető főorvos beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: a kinevezés határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

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

A munkavégzés helye: 7200 Dombóvár, Kórház u. 39–41. 

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

Osztály (sebészet és traumatológia szakmák), a hozzá tartozó szakrendelések munkájának szervezése, 

irányítása és zavartalan működésének biztosítása. 

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

irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– orvosi diploma, sebészet vagy traumatológia szakvizsga; 

– 10 év feletti szakorvosi szakmai tapasztalat; 

– büntetlen előélet, 

– cselekvőképesség, 

– magyar állampolgárság; 

– érvényes alap- és működési nyilvántartás, 

– kamarai tagság, 

– egészségügyi alkalmasság, 

– vezetői megbízást az kaphat, aki a Dombóvári Szent Lukács Kórházzal közalkalmazotti jogviszonyban 

áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– sebészet és traumatológia szakvizsgák egyidejű megléte, 

– szakmai vezetői gyakorlat, 

– tudományos fokozat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– végzettséget igazoló okiratok másolata, 

– szakmai önéletrajz, 



– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan, 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke, 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő 

kezeléséhez, 

– alap- és működési nyilvántartásba vétel igazolása, 

– kamarai tagság igazolása. 

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

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 31. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kerekes László főigazgató nyújt, a 06 (74) 

564-084-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Dombóvári Szent Lukács Kórház címére történő megküldésével (7200 

Dombóvár, Kórház utca 39–41.), valamint a borítékon a beosztás megnevezésével: sebészeti mátrix 

osztályvezető főorvos, 

– személyesen: dr. Kerekes László főigazgatónál (7200 Dombóvár, Kórház u. 39–41.). 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 15. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 

– kozigallas.gov.hu, 

– www.szlkorhaz.hu. 

*** 

Gyál Város Önkormányzat (2360 Gyál, Kőrösi út 112–114.) képviselő-testülete pályázatot hirdet a 

Városi Egészségügyi Központ intézményvezető (magasabb vezetői) állás betöltésére. 

Közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Közalkalmazotti jogviszony kezdete: 2020. szeptember 1. 

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidős, heti 20 óra. 

A vezetői megbízás időtartama: 2020. szeptember 1-jétől 2025. augusztus 31-ig. 

A közalkalmazott által betöltendő munkakör: intézményvezető. 

A munkavégzés helye: 2360 Gyál, József Attila u. 1. 



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

Az intézmény jogállása, jogköre: önálló jogi személy, gazdasági szervezettel nem rendelkező 

költségvetési szerv (a pénzügyi, gazdálkodási, valamint számviteli feladatait – együttműködési 

megállapodás alapján – a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adó Irodája látja el). 

Az intézmény tevékenységi köre: 

– egészségügyi alapellátás (az alapellátást háziorvosokkal kötött megbízási szerződés útján biztosítja 

az önkormányzat), 

– szakorvosi ellátás (kórházzal létrejött szerződésben foglaltak szerint, kihelyezett telephelyként 

működik). 

A magasabb vezető munkakörébe tartozó lényeges feladatok: 

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

területét, 

– gyakorolja a munkáltatói jogokat, 

– ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben és 

döntésekben a vezető részére előírt feladatokat, 

– elkészíti és aktualizálja az intézmény szabályzatait, 

– felel a személyügyi feladatok ellátásáért, szakmai együttműködésért a privát praxisokkal, 

– felel a NEAK- szerződések megkötéséért, 

– ellátja a járóbeteg-szakellátást érintő koordinációs és kapcsolattartási feladatokat, 

– folyamatosan értékeli a szervezeti egységek és az intézmény tevékenységét, munkáját. 

A megbízás feltételei: 

– orvostudományi vagy egyéb egyetemi szintű végzettség, 

– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés, 

– legalább 5 éves vezetői gyakorlat, 

– büntetlen előélet, 

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, 

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

jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– önéletrajz, szakmai életrajz, 



– intézmény vezetésére vonatkozó program, 

– szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések, 

– erkölcsi bizonyítvány, 

– végzettséget, szakmai képzettséget igazoló oklevél bemutatása és fénymásolati példányainak 

csatolása, 

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

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója 

által összehívott bizottság, szakma szerint illetékes egészségügyben működő szakmai kamara 

képviselője véleményezi. A kiírt feltételeknek megfelelő pályázókat a bizottság személyesen hallgatja 

meg, a meghallgatásról jegyzőkönyvet készít. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné 

nyilvánításának jogát fenntartja. 

A pályázat benyújtásának határideje: a www.kozigallas.gov.hu honlapon történő megjelenéstől 

számított 30. nap 

A pályázat benyújtásának helye, módja: a pályázatot „a Városi Egészségügyi Központ magasabb 

vezetői pályázat” jeligével, zárt borítékban (1 eredeti és 2 másolati példányban) kell leadni a Gyáli 

Polgármesteri Hivatal Jogi és Intézményfelügyeleti Irodáján (2360 Gyál, Kőrösi út 112–114. I. em. 

121.) 

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

*** 

A 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, legfeljebb 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 az 

egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény és az egyedi 

megállapodás – kiemelt bérezés, szükség esetén szolgálati lakást, lakhatási támogatást biztosítunk – 

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, 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 



– igazolás 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. június 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 3. 

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/6-16/2020., valamint a munkakör megnevezését: orvosigazgatói vezetői megbízás – 

szakorvos, 

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

tárgyban a munkakör megnevezését feltüntetni a mellékletek csatolásával, 

– személyesen: Margit Kórház Pásztó, Nógrád megye, 3060 Pásztó, Semmelweis út 15–17. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. május 22. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 

– Pásztó Városi Televízió, 

– Margit Kórház Pásztó honlapja, 

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

A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. április 13. 

*** 

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

1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet II. Mozgásszervi rehabilitációs 

osztály osztályvezető főorvos munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

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



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

– mozgásszervi rehabilitációs osztályon szakorvosi munkakörben szakorvosi feladatok ellátása, a 

munkaköri leírás, szakmai protokollok, irányelvek alapján, 

– az osztály szakmai tevékenységének szervezése, működésének szakmai irányítása, ellenőrzése. 

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

egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. tv. és az egyedi 

megállapodás – kiemelt bérezés, szükség esetén szolgálati lakást, lakhatási támogatást biztosítunk – 

az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– orvosi diploma, rehabilitációs szakorvosi képesítés (orvosi rehabilitáció, mozgásszervi rehabilitáció, 

fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás), 

– magyar állampolgárság, 

– büntetlen előélet, 

– egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

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

– mozgáselemző tudományos munkában való részvételre nyitottság. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakmai önéletrajz, szakmai vezető program, 

– orvosi diploma, szakképzettséget igazoló okiratok másolata, 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– igazolás kamarai tagságról, működési nyilvántartás érvényességéről, 

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

összefüggésben szükséges – kezeléshez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2020. június 2. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 3. 

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/6-14/2020., valamint a munkakör megnevezését: II. Mozgásszervi rehabilitációs osztály – 

Osztályvezető főorvos, 

– elektronikus úton Margit Kórház Pásztó részére a munkaugy@pkorhaz.hu címre, kérjük a tárgyban 

a munkakör megnevezését feltüntetni a mellékletek csatolásával, 

– személyesen: Margit Kórház Pásztó (3060 Pásztó, Semmelweis út 15–17.). 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. május 22. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– Pásztó Városi Televízió, 

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

– Állami Egészségügyi Ellátó Központ honlapja. 

A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. április 6. 

*** 

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 

Nógrád megye 



Rétság Város Önkormányzat (2651 Rétság, Rákóczi út 20.) képviselő-testülete pályázatot hirdet 

fogorvosi körzet teljes körű ellátására, területi ellátási kötelezettséggel. 

Feladatellátás helye: 2651 Rétság, Korányi út 4. 

Progresszivitás szintje: alapellátás. 

Rendelkezésre állás: heti 30 óra. 

Ellátási terület: 

– Rétság város, 

– Tolmács község, 

– Tereske község. 

Ellátandó lakosságszám: kb. 4230 fő. 

Ügyelet: ügyeletben nem vesz részt. 

Pályázati feltételek: 

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

rendeletben foglalt képesítési előírásoknak való megfelelés, 

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

Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek megléte. 

A pályázathoz csatolandó: 

– a képesítést igazoló okiratok fénymásolata (az eredeti okiratok bemutatása személyes találkozáskor 

szükséges), 

– részletes szakmai önéletrajz, 

– orvosi alkalmassági vizsgálat meglétét igazoló okmány másolata, 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– igazolás érvényes működési nyilvántartásról, 

– MOK-tagság igazolása, 

– a praxisjog átvételére, megszerzésére vonatkozó elképzelés, 

– nyilatkozat a körzet ellátásának módjáról (alkalmazottként vagy vállalkozásban, feladatellátási 

szerződéssel), 

– nyilatkozat, amelyben a pályázó vállalja, hogy a pályázati anyag elbírálásában résztvevők a közölt 

adatokat megismerhetik, 



– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul pályázatának nyílt bizottsági valamint képviselő-

testületi ülésen történő tárgyalásához. 

A pályázat benyújtásának helye és módja: postai úton vagy személyesen Rétság Város 

Önkormányzat (2651 Rétság, Rákóczi út 20.) Mezőfi Zoltán polgármesternek címezve. Kérjük a 

borítékon feltüntetni: „Fogorvosi pályázat”. 

Érdeklődni és bővebb információt kérni a 06 (35) 550-100-as telefonszámon lehet. 

Pályázat benyújtásának határideje: az Egészségügyi Közlönyben való megjelenést követő 30 napon 

belül. 

Elbírálás határideje: a pályázatot Rétság Város Önkormányzat képviselő-testülete a beadási határidő 

lejártát követően a soron következő vagy soron kívüli testületi ülésén bírálja el. 

A pályázattal kapcsolatos egyéb információ: igény esetén az önkormányzat szolgálati lakást biztosít. 

A képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. 

Pest megye 

Somogy megye 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

Tolna megye 

Vas megye 

Veszprém megye 

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 szabályaitól szóló 43/1999. (III. 3.) 



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

kötött finanszírozási szerződés alapján történik. 

Felújított szolgálati lakás és garázs biztosított. Az önkormányzat ingyenesen a háziorvos 

rendelkezésére bocsátja a háziorvosi/gyermekorvosi 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 nyilvántartási engedély, 

– 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: a praxis betöltéséig folyamatos. 

A pályázat elbírálásának határideje: a beadást követő képviselő-testületi ülés. 

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: szerződéskötést követően, megegyezés szerint. 

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 

Kömlőd Község Önkormányzata (2853 Kömlőd, Szabadság u. 9.) pályázatot hirdet védőnői munkakör 

betöltésére. 

A munkavégzés helye: 

– 2853 Kömlőd, Pálóczi u. 21., 

– 2854 Dad, Fő út 27. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: anya-, csecsemő és gyermekvédelem. 

Illetmény és juttatások: az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy 

bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól 

szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet szerint. 

Pályázati feltételek: 

– főiskolai végzettség, védőnői szakképesítés, 

– alapszintű számítógépes ismeretek, 

– B kategóriás jogosítvány, 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– magyar állampolgárság, 



– büntetlen előélet. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– végzettséget igazoló okiratok másolata, 

– szakmai önéletrajz, 

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

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 

– pályázó nyilatkozata, hogy a nyilvános tárgyalásba belegyezik vagy kéri a zárt ülés tartását. 

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

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 30. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bogáth István polgármester a 06 (30) 604-

3188-as telefonszámon vagy Schvarczné Stieber Rita aljegyző nyújt a 06 (30) 256-5434-es 

telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Kömlőd Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (2853 

Kömlőd, Szabadság u. 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: védőnő., 

– elektronikus úton Bogáth István polgármester részére a hivatal@komlod.hu e-mail-címen keresztül, 

– személyesen: Bogáth István polgármesternél vagy Schvarczné Stieber Rita aljegyzőnél (2853 

Kömlőd, Szabadság u. 9.). 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: képviselő-testületi ülésen. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. május 20. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 

– www.komlod.hu, 

– www.kozigallas.gov.hu, 

– 24 Óra. 

 


