
2020. EüK. 18. szám pályázati felhívás 

(hatályos: 2020.11.10 - ) 

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra 

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

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

pályázatot hirdet Traumatológiai osztályra osztályvezető főorvos beosztás ellátására. 

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony (szakorvosi munkakör), 3 

hónap próbaidővel. 

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

Egyéb információ: az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 2021. január 1-

jén lép hatályba, melynek alapján a jogviszony változik. 

Pályázati feltételek: 

–    általános orvosi diploma, 

–    ortopédiai-traumatológiai szakvizsga, 

–    büntetlen előélet. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

–    kézsebészet szakvizsga, 

–    vezetői ismeretek, 

–    graduális képzésben való részvétel, 

–    PhD. 

A pályázathoz kérjük csatolni: 

–    részletes szakmai önéletrajz, 

–    szakmai elképzelések, 

–    iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 

–    3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

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

Bérezés: megegyezés szerint. 

A pályázat benyújtási határideje: 2020. november 25. 

Az állás betölthetőségének időpontja: elbírálást követően azonnal. 

Érdeklődni lehet: dr. Kovács Attila orvosigazgatónál, a 06 (22) 535-500/1103-as telefonszámon. 

A pályázat benyújtása: dr. Bucsi László Imre mb. főigazgatóhoz (8000 Székesfehérvár, Seregélyesi 

utca 3.). 



*** 

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

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

pályázatot hirdet ápolási igazgató beosztás ellátására. 

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 3 hónap próbaidővel. 

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

Egyéb információ: az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 2021. január 1-

jén lép hatályba, melynek alapján a jogviszony változik. 

Pályázati feltételek: 

–    egyetemi okleveles ápolói diploma, 

–    egészségügyi szakközgazdász vagy menedzseri diploma, 

–    büntetlen előélet. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

–    minimum 10 éves kórházi ellátás során szerzett vezetői gyakorlat, 

–    széles körű rálátás a fekvő-, járóbeteg-ellátásra, 

–    finanszírozási ismeretek, 

–    kiváló kommunikációs és szervezői készségek. 

A pályázathoz kérjük csatolni: 

–    részletes szakmai önéletrajz, 

–    szakmai elképzelések, 

–    iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 

–    3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

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

Bérezés: megegyezés szerint. 

A pályázat benyújtási határideje: 2020. november 25. 

Az állás betölthetőségének időpontja: elbírálást követően azonnal. 

A pályázat benyújtása: dr. Bucsi László Imre mb. főigazgatóhoz (8000 Székesfehérvár, Seregélyesi 

utca 3.). 

*** 



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

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

a Markosovszky 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 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. november 15. 

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 utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 

szereplő azonosító számot: Sz/2520-1/2020., 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 utca 5.). 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. november 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

–    www.markusovszky.hu, 

–    www.aeek.hu. 

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

A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. október 28. 

*** 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYVEZETŐI 

ÉS ORVOSVEZETŐI ÁLLÁSOKRA 

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

évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Felső-Szabolcsi Kórház Neurológiai és 

Stroke 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, 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 orvos-szakmai munkájának megszervezése és irányítása, 

valamint zavartalan működésének biztosítása, 

–    az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása. 

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

rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

–    orvosi diploma, 

–    neurológiai szakvizsga, 

–    szakirányú területen szerzett, 5 év feletti szakmai tapasztalat. 



A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

–    tudományos munkában való részvétel, 

–    vezetői gyakorlat, 

–    idegennyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

–    3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

–    szakmai önéletrajz, 

–    motivációs levél, 

–    iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 

–    továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke, 

–    szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan, 

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

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez a pályázó hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2021. január 1-jétől tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 30. 

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

telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

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

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

66/2020, valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető főorvos, 

–    elektronikus úton Dr. Debreczenszki Julianna 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. december 31. 

A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. október 12. 

*** 

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 I. Mozgásszervi rehabilitációs 

osztály osztályvezető főorvos munkakör betöltésére. 



A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

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

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 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), 

–    rehabilitációs szakorvos – legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat, 

–    magyar állampolgárság, 

–    büntetlen előélet, 

–    egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

–    belgyógyászat és társszakmáiból szakképesítés, 

–    legalább 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, 

–    érvényes 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. december 15. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 22. 

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/6-45/2020., valamint a munkakör megnevezését: I. 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. december 4. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 

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

–    Állami Egészségügyi Ellátó Központ honlapja. 

A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. október 20. 

*** 

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos 

utca 135.) pályázatot hirdet Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító- Megelőző 

Intézet intézményvezető állás betöltésére. 

Munkavégzés helye: Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító- Megelőző Intézet 

(5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. utca 126.). 

A foglalkoztatási jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony [az 

egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (Eszjtv.) hatálybalépése esetén 

határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszony]. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: határozott időre, 5 évre (2021. január 1. – 2025. december 31.) szól. 

A munkakörbe tartozó főbb tevékenységi körök, vezetői beosztással járó lényeges feladatok: 

–    vezeti az intézményt, felelős az intézmény működéséért és gazdálkodásáért, 



–    biztosítja az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, képviseli az 

intézményt külső szervek előtt, illetve kapcsolatot tart a társintézményekkel, 

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

valamennyi területét, értékeli a tevékenységüket, 

–    biztosítja az egészségügyi és egyéb intézményi szolgáltatás színvonalának emelését, az intézmény 

szolgáltatásait igénybe vevők elégedettségének figyelembevételével, 

–    gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézmény alkalmazottai fölött. 

Illetmény és juttatások (bérezés): az illetmény megállapítására és a juttatásokra az 1992 évi XXXIII. 

törvény (Kjt.) rendelkezései, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

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

irányadók (az Eszjtv. hatálybalépése után az abban foglaltak az irányadók). 

Pályázati feltételek: 

–    orvostudományi vagy egyéb egyetemi szintű végzettség, 

–    mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés, vagy nyilatkozat arról, 

hogy a pályázó (jelölt) a képzésben részt vesz, vagy vállalja a képesítésnek – a kinevezés (megbízatás) 

adásától számított – 5 éven belül történő megszerzését, 

–    cselekvőképesség, 

–    magyar állampolgárság, 

–    büntetlen előélet, továbbá a pályázó nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti 

büntetőeljárás hatálya alatt, illetve vele szemben nem állnak fenn a Kjt. 20. § (2d), (2e) 

bekezdéseiben foglalt kizáró okok (az Eszjtv. hatálybalépése után a 2. §-ban foglaltak szerint), 

–    vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség. 

A pályázati elbírálásnál előnyt jelent: járóbeteg-szakellátásban szerzett tapasztalat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

–    részletes szakmai önéletrajz (a pályázó pontos személyi adataival), 

–    Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító- Megelőző Intézet működtetésére vonatkozó, szakmai 

helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések és a vezetésre vonatkozó szakmai program, 

–    iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok, 

–    3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, továbbá annak hatósági bizonyítvánnyal történő 

igazolása, hogy a pályázó nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatály 

alatt, illetve vele szemben nem állnak fenn a Kjt. 20. § (2d), (2e) bekezdéseiben foglalt kizáró okok, 



–    a pályázó nyilatkozata arról, hogy a mesterképzési szakon egészségügyi menedzser szakképesítés 

megszerzésére irányuló képzésben részt vesz, vagy vállalja a képesítésnek – a kinevezés (megbízatás) 

adásától számított – 5 éven belül történő megszerzését, 

–    a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát az elbírálásban résztvevő 

személyek megismerhetik, továbbá a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, 

–    nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a képviselő-testület nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja a pályázat 

elbírálását, 

–    nyilatkozat a jogszabály által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének 

vállalásáról, 

–    nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a Kjt. 41. §-ában szereplő összeférhetetlenség fennáll-e. (az 

Eszjtv. hatálybalépése után a 4. §-ban foglaltak szerint). 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2021. január 1. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 23. 

A pályázat benyújtásának módja: 

–    postai úton, a pályázatnak a Törökszentmiklós Városi Önkormányzat címére történő 

megküldésével (5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos utca 135.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TM/13480/2020, valamint a munkakör 

megnevezését: intézményvezető, 

–    személyesen, zárt borítékban a Polgármesteri Titkárságon kell leadni. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat a Kjt., valamint a közalkalmazottak 

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

szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott személyekből álló eseti bizottság 

véleményezi. A pályázatokról a szakértői bizottság véleményének figyelembevételével 

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. A képviselő-testület fenntartja a 

jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. 

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtását követő testületi ülés, legkésőbb 2020. 

december 31. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 

–    Törökszentmiklós Város honlapja www.torokszentmiklos.hu, 

–    Törökszentmiklósi Hírlap. 

A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. október 22. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK ORVOSI ÁLLÁSOKRA 

Budapest 



Budapest Főváros XIII. kerület Önkormányzata (1139 Budapest, Béke tér 1.) pályázatot hirdet a XIII. 

kerület Révész utca 10–12. sz alatti rendelőhöz tartozó XIII.IV/IV. sz. házi gyermekorvosi körzet 

feladatainak területi ellátási kötelezettséggel, vállalkozási formában történő ellátására. 

Pályázati feltételek: 

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

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

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

feltételek megléte, 

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

szerint csecsemő és gyermekgyógyászati szakvizsgával rendelkezik, 

–    a praxisengedélyhez jogszabályban előírt feltételek igazolása, 

–    büntetlen előélet. 

A pályázathoz csatolni kell: 

–    szakképesítést igazoló okiratok másolatát, 

–    részletes szakmai tevékenységet bemutató önéletrajzot, 

–    egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolatát, 

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

eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, 

–    pályázó nyilatkozatát arról, hogy egyéni vagy társas vállalkozás formájában történne-e a feladat 

ellátása, 

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

–    Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolását, 

–    3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt. 

Egyéb információk: az önkormányzat a nyertes pályázóval feladatellátási szerződést köt, melyben a 

felek a működés részletes feltételeit határozzák meg. A háziorvosi alapellátás keretébe tartozó 

feladatok finanszírozása a NEAK-finanszírozás alapján történik 

Feladatellátás időtartama: 5 év határozott időtartam. 

Rendelési idő: szerződés szerint. 

Feladatellátás helye: 1138 Budapest, Révész utca 10–12. 

Pályázat benyújtásának határideje: a megjelenést követő 30 nap. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt kérhet dr. Siller György mb. közigazgatási 

vezetőtől, a titkarsag@euszolg13.hu e-mail-címen. 



A munkakör betölthető: a feladatellátási szerződést követően, szerződés szerint. 

A pályázat benyújtásának módja: postai úton lehetséges a XIII. kerület Egészségügyi Szolgálat NKFT 

címére (1139 Budapest, Szegedi út 17.), kérjük a borítékon feltüntetni „Pályázat házi gyermekorvosi 

munkakör betöltésére”. A pályázat elbírálásának módja: a pályázat megismerését és személyes 

egyeztetést követően a pályázatokat Budapest Főváros XIII. kerület Önkormányzata Szociális 

Egészségügyi és Művelődésügyi Bizottsága bírálja el. 

*** 

Budapest Főváros XIII. kerület Önkormányzata (1139 Budapest, Béke tér 1.) pályázatot hirdet a XIII. 

kerület Nővér utca 19. szám alatti rendelőhöz tartozó XIII.3/3. sz. házi gyermekorvosi körzet 

feladatainak területi ellátási kötelezettséggel, vállalkozási formában történő ellátására. 

Pályázati feltételek: 

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

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

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

feltételek megléte, 

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

szerint csecsemő- és gyermekgyógyászati szakvizsgával rendelkezik, 

–    a praxisengedélyhez jogszabályban előírt feltételek igazolása, 

–    büntetlen előélet. 

A pályázathoz csatolni kell: 

–    szakképesítést igazoló okiratok másolatát, 

–    részletes szakmai tevékenységet bemutató önéletrajzot, 

–    egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolatát, 

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

eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, 

–    pályázó nyilatkozatát arról, hogy egyéni vagy társas vállalkozás formájában történne-e a feladat 

ellátása, 

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

–    Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolását, 

–    3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt. 

Egyéb információk: az önkormányzat a nyertes pályázóval feladatellátási szerződést köt, melyben a 

felek a működés részletes feltételeit határozzák meg. A háziorvosi alapellátás keretébe tartozó 

feladatok finanszírozása a NEAK-finanszírozás alapján történik 



Feladatellátás időtartama: 5 év határozott időtartam. 

Rendelési idő: szerződés szerint. 

Feladatellátás helye: 1139 Budapest, Nővér utca 19. 

Pályázat benyújtásának határideje: a megjelenést követő 30 nap. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt kérhet dr. Siller György mb. közigazgatási 

vezetőtől, a titkarsag@euszolg13.hu e-mail-címen. 

A munkakör betölthető: a feladatellátási szerződést követően, szerződés szerint. 

A pályázat benyújtásának módja: postai úton lehetséges a XIII. kerület Egészségügyi Szolgálat NKFT 

címére (1139 Budapest Szegedi út 17.), kérjük a borítékon feltüntetni „Pályázat házi gyermekorvosi 

munkakör betöltésére”. A pályázat elbírálásának módja: a pályázat megismerését és személyes 

egyeztetést követően a pályázatokat Budapest Főváros XIII. kerület Önkormányzata Szociális 

Egészségügyi és Művelődésügyi Bizottsága bírálja el. 

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 

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

XI. számú felnőtt háziorvosi alapellátási körzet háziorvosi feladatainak betöltésére. 

Munkavégzés helye: 2750 Nagykőrös, Széchenyi tér 8. 

Ellátandó feladat: 



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

rendeletben (EüMR.) foglalt háziorvosi feladatok ellátása, 

–    területi ellátási kötelezettséggel, 

–    vállalkozási formában, 

–    az ügyeleti ellátásban való részvétel önkéntes vállalásával, 

–    önkormányzattal kötött feladatellátási szerződés szerint. 

Pályázati feltételek: 

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

23.) Korm. rendeletben, valamint az EüMR-ben foglalt képesítési feltételek megléte, 

–    szakmai alkalmassági orvosi vélemény, 

–    3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

–    képesítést igazoló okiratok hiteles másolata, 

–    szakmai önéletrajz, motivációs levél, 

–    az Állami Egészségügyi Ellátó Központ által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel 

igazolása, 

–    MOK-tagság igazolása, 

–    nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati anyag elbírálásában résztvevők a 

pályázatot megismerjék, és abba betekintsenek. 

Juttatások, egyéb információk: 

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

testülete bírálja el, a pályázati határidő lejártát követő ülésen, 

–    szolgálati lakás kérdése személyes egyeztetés tárgyát képezi, 

–    a praxisjog térítésmentesen kerül átadásra, 

–    felvilágosítás kérhető: Aczél Zoltánné Önkormányzati Iroda vezetőjétől a (53) 550-310-es 

telefonszámon, 

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

eredménytelennek nyilvánítsa. 

A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstől számított 30 napon belül. 

Az álláshely betölthetőségének időpontja: a pályázatok elbírálása után, a szükséges 

engedélyeztetési eljárást követően tölthető be. 



A pályázat benyújtása: zárt borítékban, „Felnőtt háziorvosi pályázat” megjelöléssel, Dr. Czira 

Szabolcs polgármester címére, 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

A pályázat további közzétételének helye: Nagykőrös város honlapja. A honlapon az általános 

adatvédelmi tájékoztató elérhető. 

Somogy megye 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

Tolna megye 

Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (7130 Tolna, Hősök tere 1.) pályázatot ír 

ki Tolna I. sz. házi gyermekorvosi körzete orvosi feladatainak ellátására. 

Munkakör és munkahely megnevezése: az I. sz. házi gyermekorvosi körzet [Tolna Város 

Önkormányzatának az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 16/2016. (XI. 25.) önkormányzati 

rendeletében meghatározott településrész területe, címe: Tolna Deák F. utca 25.] 

Tevékenység ellátása: a tevékenység vállalkozó háziorvosként vagy határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszonyban látható el (megállapodás szerint). 

Pályázati feltételek: 

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

rendeletben előírt képesítési feltételek 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, 

–    Magyar Orvosi Kamara tagságáról, nyilvántartásáról igazolás, 

–    3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány csatolása. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

–    végzettséget, szakirányú végzettséget igazoló dokumentumok hiteles másolata, 

–    részletes szakmai önéletrajz, 

–    egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolat, 

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

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



–    a Járási Népegészségügyi Intézet illetékes szervének határozata, hogy a pályázó megfelel a 

működtetési jog engedélyezésére nézve a jogszabályban megállapított feltételeknek, 

–    vállalkozói kötelezettségvállalás arra vonatkozóan, hogy a pályázat megnyerése esetén 8 napon 

belül benyújtja a működési engedély iránti kérelmét az illetékes Járási Hivatal részére, 

–    nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati anyag elbírálásában résztvevők a 

pályázati anyag kezeléséhez szükséges személyi adatait megismerjék, pályázatát nyílt vagy zárt 

ülésen tárgyalja a képviselő testület. 

Pályázat benyújtása: a pályázatot Tolna Város Polgármesterének címezve a Tolnai Polgármesteri 

Hivatal címére (7130 Tolna, Hősök tere 1.) kérjük benyújtani. 

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

számított 60 nap. 

Elbírálási határidő: a benyújtási határidő lejártát követő képviselő-testületi ülés. 

Az állás betölthető: a pályázat elbírálását követően. 

Egyéb információk: 

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

megkötése alapján, 

–    a háziorvosi tevékenység a Képviselő-testület döntését követően a működési engedély beszerzése 

és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel történő szerződéskötés után azonnal gyakorolható. 

Információ kérhető dr. Barna Györgyi vezető háziorvostól [tel.: 06 (30) 852-0850] vagy Ezerné dr. 

Huber Éva Tolna Város jegyzőjétől [tel.: 06 (74) 540-800]. 

Vas megye 

Veszprém megye 

Zala megye 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSHEZ KÖTÖTT VEZETŐI 

ÉS EGYÉB ÁLLÁSOKRA 

A Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény (6640 Csongrád, Gyöngyvirág utca 

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

hirdet a Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény járóbeteg-szakellátás vezető 

asszisztens munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2021. január 1-jétől 2025. 

december 31-éig szól. 



A munkavégzés helye: 6640 Csongrád, Gyöngyvirág utca 5. 

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

szakellátás szakmai munkájának megszervezése, felügyelete, irányítása, ellenőrzése a jogszabályi 

előírásoknak és a munkaköri leírásnak megfelelően. 

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

irányadók. 

Pályázati feltételek: 

–    főiskola, diplomás ápoló végzettség, 

–    legalább 3–5 év vezetői tapasztalat, 

–    magyar állampolgárság, 

–    büntetlen előélet, 

–    cselekvőképesség. 

Elvárt kompetenciák: 

–    pontosság, 

–    precizitás, 

–    megbízhatóság, 

–    igényesség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

–    szakmai önéletrajz, 

–    motivációs levél, 

–    vezetői asszisztensi szakmai munkára vonatkozó program, 

–    végzettséget igazoló dokumentum másolata, 

–    érvényes MESZK-tagság és működési nyilvántartás igazolása, 

–    90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

–    hozzájáruló nyilatkozat a pályázat tartalmának harmadik személlyel történő közléséhez. 

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

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 30. 



A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Irén intézményvezető nyújt, a 06 (20) 

777-8351-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Dr. Szarka Ödön Egyesített 

Egészségügyi és Szociális Intézmény címére történő megküldésével (6640 Csongrád, Gyöngyvirág utca 

5.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1-157/2020, 

valamint a munkakör megnevezését: vezető asszisztens. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: személyes meghallgatás, helyi pályázati elbíráló bizottság 

javaslata, intézményvezetői döntés. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 15. 

A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. október 14. 

 


