2021. EüK. 1. szám pályázati felhívás
(hatályos: 2021.01.28 - )
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 u. 3.)
főigazgatója a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján
pályázatot hirdet centrumvezető pozíció betöltésére a Mozgásszervi sebészeti centrum szervezeti
egységbe.
A jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, 3 hónap próbaidővel.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, legfeljebb 5 évre szól.
Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 2020. november 18-án lépett
hatályba, melynek alapján a jogviszony változik.
Pályázati feltételek: általános orvosi diploma, ortopédia-traumatológia szakvizsga, büntetlen előélet.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: PhD, angol, német nyelvtudás, egyetemi oktatási tapasztalat,
külföldi tapasztalat, bizonyítható nemzetközi kapcsolatok, igazolható magas szintű jártasság
periprotetikus fertőzések kezelésében, legalább 3 éves vezetői gyakorlat.
A pályázathoz csatolandó: 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.
Illetmény és juttatások: megegyezés szerint.
A pályázat benyújtási határideje: 2021. február 15.
Az állás betöltésének várható ideje: elbírálást követően azonnal.
A pályázat benyújtásának módja: Prof. Dr. Bucsi László intézményvezetőhöz (8000 Székesfehérvár,
Seregélyesi u. 3.).
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Üzemeltetési osztálya osztályvezető munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre,5 évre szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Feladata az intézmény valamennyi telephelyén az épületek, épületgépészeti-és villamos
rendszereinek üzemszerű állapotának biztosítása, javítása, karbantartása, illetve annak szervezése.
Víz és szennyvíz közművek karbantartása és üzemeltetése. Bérlemények kezelése. Liftek
üzemeltetése. Rendészet, őrzés-védelem biztosítása és koordinálása. Műszaki tervek, dokumentációk

kezelése, beruházások aktiválásában történő közreműködés. Együttműködés a Fejlesztési Igazgatóság
által koordinált felújítások, beruházások előkészítésében és megvalósításában. Közreműködés
műszaki fejlesztések, műszaki fejlesztési, felújítási, beruházási tervek elkészítésében,
végrehajtásában, közbeszerzések előkészítésében, megvalósításában, építési beruházásokra,
fejlesztésekre irányuló pályázatok műszaki előkészítése, megfelelő szintű szakértői képviselet
feltételeinek megadása. Átalakítási, felújítási, karbantartási munkálatok és üzembehelyezési eljárások
végzése, lebonyolítása. Parkolási- és kamerarendszerek üzemeltetése és karbantartása. Éves
karbantartási terv készítése. Osztályos működési rend, előírások, szabályzatok, szakmai protokollok
betartása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola, műszaki végzettség,
– szakirányú területen szerzett – 5 év feletti szakmai tapasztalat,
– vezetői tapasztalat – legalább 1–3 év vezetői tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egészségügyi területen szerzett – legalább 1–3 év szakmai tapasztalat,
– idegen nyelv ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– szakmai önéletrajz,
– motivációs levél,
– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan,
– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2021. február 15. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 8.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Miterli Edina nyújt, a 06 (42) 599-700/2117-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István

utca 68.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/2021,
valamint a munkakör megnevezését: Osztályvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 14.
A www.kozigallas.govhu honlapon történő publikálás időpontja: 2021. január.10.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Élelmezési Osztálya osztályvezető munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézményben ápoltak és alkalmazottak részére megfelelő mennyiségű és minőségű étel
biztosítása, figyelembe véve a speciális igényeket (diéták, menük). Intézményszintű rendezvények
lebonyolítása. Az ételek elkészítésének és kiadási körülményeinek folyamatos ellenőrzése. Az
intézmény élelmezési üzemei tevékenységének koordinálása. Az osztály tevékenységével kapcsolatos
beszerzések összehangolása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola, dietetikus végzettség;
– szakirányú területen szerzett – 5 év feletti szakmai tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egészségügyi területen szerzett – legalább 1–3 év szakmai tapasztalat;
– vezetői tapasztalat – legalább 1–3 év feletti vezetői tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– szakmai önéletrajz;

– motivációs levél;
– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan;
– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2021. március 15. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 19.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Miterli Edina nyújt, a 06 (42) 599-700/2117-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István
utca 68.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3/2021,
valamint a munkakör megnevezését: Osztályvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a
Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 14.
A www. kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2021. január 10.
***
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYVEZETŐI
ÉS ORVOSVEZETŐI ÁLLÁSOKRA
Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete (1126 Budapest,
Böszörményi út 23–25.) pályázatot hirdet a Hegyvidéki Egészségügyi Központ (1126 Budapest,
Böszörményi út 20. III. emelet) intézményvezető (magasabb vezető) álláshelyének betöltésére.
A munkavégzés helye: 1126 Budapest, Böszörményi út. 20. III. emelet.
Munkakör: egészségügyi menedzser.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízatással járó lényeges feladatok:
– gondoskodik az Alapító Okiratban előírt tevékenységek ellátásáról, a jogszabályban
meghatározott követelmények teljesítéséről,
– irányítja a Központ feladatainak ellátását,
– megszervezi a Központ működésének rendjét,
– ellenőrzi és értékeli a Központban folyó szakmai munkát,
– elkészíti a Központ éves költségvetését, gondoskodik annak végrehajtásáról,

– a beosztott dolgozók tekintetében munkáltatói jogkört gyakorol.
A magasabb vezetői megbízás időtartama: 5 év (2021. március 1-jétől 2026. február 28-áig).
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, az
intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén 4 hónap próbaidő kikötésével.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt.-nek az egészségügyi
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint 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:
– egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés (egyetem, vagy főiskola),
– az 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a 20. §-ban foglaltak
figyelembevételével a munkáltatónál fennálló közalkalmazotti jogviszony, vagy a megbízással
egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyba történő kinevezés,
– az egészségügyi ellátás területén szerzett szakmai és vezetői gyakorlat,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség.
Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz,
– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi
bizonyítvány,
– képesítést igazoló okiratok hitelesített másolata (az okiratok bemutatása is lehetséges),
– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó vezetői program,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy
– a pályázati eljárásban résztvevők a pályázat anyagát megismerhetik,
– a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez
hozzájárul,

– a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 41. §-ában meghatározott
összeférhetetlenségi okok fennállnak-e.
A pályázat benyújtásának határideje: www.kozigallas.gov.hu oldalon történő elsődleges
közzétételéről számított 30. nap – 2021. január 31.
A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot zárt borítékban Budapest Főváros XII. kerület
Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal Népjóléti Irodájára (1126 Budapest, Böszörményi út 20. II. emelet)
kell benyújtani postai úton vagy személyesen.
A pályázat elbírálásának módja, határideje: a pályázatról – az előkészítő bizottság véleményének
ismeretében – a pályázati határidő lejártát követő első ülésén az Önkormányzat Képviselő-testülete
dönt.
Egyéb információk:
A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa, amennyiben a
megadott határidőben megfelelő pályázatok nem érkeznek.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gallai Dolores nyújt a 06 (1) 224-5900/5120as telefonszámon.
***
A Margit Kórház Pásztó (3060 Pásztó, Semmmelweis út 15–17.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet I. Mozgásszervi rehabilitációs
osztály osztályvezető főorvos munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: határozott időre, maximum 5 évig szól.
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, továbbá az osztály szakmai
tevékenységének szervezése, működésének szakmai irányítása, ellenőrzése.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az egyedi megállapodás – kiemelt bérezés,
szükség esetén szolgálati lakást, lakhatási támogatást biztosítunk – az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, 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,
– igazolás kamarai tagságról, működési nyilvántartás érvényességéről.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– belgyógyászat és társszakmáiból szakképesítés,
– legalább 3 éves 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,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges – kezeléshez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2021. február 25. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 14.
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/3-1/2021., 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, Nógrád megye, 3060 Pásztó, Semmelweis út 15–17.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 24.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Margit Kórház Pásztó honlapja: www.pkorhaz.hu
– Pásztói Városi Televízió

A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálási időpontja: 2021. január 9.
***
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK ORVOSI ÁLLÁSOKRA
Budapest
Baranya megye
Bács-Kiskun megye
Békés megye
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Abaújvári Háziorvosi és Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás Társulási Tanácsa pályázatot ír
ki Abaújvári vegyes háziorvosi körzet feladatainak ellátására területi (Abaújvár, Kéked, Pányok,
Zsujta települések) ellátási kötelezettséggel.
A munkakör és munkahely megnevezése: Abaújvári vegyes háziorvosi körzet feladatainak ellátása
területi (Abaújvár, Kéked, Pányok, Zsujta települések) ellátási kötelezettséggel, címe: Abaújvár, Petőfi
út 14.
Tevékenység ellátása: a tevékenység határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban vagy
vállalkozási formában látható el.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, illetve vállalkozási forma esetén a mindenkori NEAK
finanszírozás rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: büntetlen előélet; egyetemi végzettség; a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 11. §-a
szerinti szakképesítések valamelyikének a megléte; “B” kategóriás jogosítvány.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– orvosi diploma, valamint a szakképzettséget igazoló diploma másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– részletes szakmai önéletrajz,
– jogosítvány másolata,
– vállalkozás esetén a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok másolata,
– egészségügyi alkalmasság igazolása,
– magyar orvosi kamarai tagsági igazolás,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy nyilvános, vagy zárt ülés keretében kéri a pályázat elbírálását.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 1.
A pályázat benyújtásának módja:
– postai úton: a Gönci Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldéssel (3895 Gönc,
Kossuth Lajos utca 71.). Kérjük a borítékon feltüntetni “Pályázat Abaújvári háziorvosi munkakör
betöltésére˝, valamint a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot.
– személyesen: Gönci Közös Önkormányzati Hivatalban, 3895 Gönc, Kossuth Lajos utca 71.
Pályázat elbírálásának módja: a pályázati anyag megismerését, valamint a személyes elbeszélgetést
követően a pályázatokat az Abaújvári Háziorvosi és Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás Társulási
Tanácsa bírálja el a 2021. március 1-ét követő társulási tanácsülésen.
Az állás betölthető: a pályázatok elbírálását követően.
Egyéb információk:
– a pályázattal kapcsolatosan további tájékoztatás kérhető: a Társulási Tanács elnökétől Kecskeméti
Zsolttól a (30) 510-8727-es telefonszámon, valamint a Gönci Közös Önkormányzati Hivatalban
(telefonszám: (46) 588-355).
– munkáltatóval kapcsolatos egyéb információ: igény esetén Abaújvár településen lakás
biztosítható.
A pályázati hirdetmény publikálásának időpontja a www.kozigallas.gov.hu honlapon: 2021. január
4.
Csongrád-Csanád megye
Fejér megye
Győr-Moson-Sopron megye
Hajdú-Bihar megye
Heves megye
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Komárom-Esztergom megye
Nógrád megye
Pest megye
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. u. 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, e törvény végrehajtásáról szóló
313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános
feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm.
rendeletben előírt egyéb feltételek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– Magyar Orvosi Kamara tagságáról, nyilvántartásáról igazolás,
– Orvosok Országos Nyilvántartásába vételi 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 alkalmasságát 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 a Járási Népegészségügyi Intézet illetékes
szervéhez,
– nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati anyag elbírálásában résztvevők a
pályázati anyag kezeléséhez szükséges személyi adatait megismerjék, nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja
a képviselő-testület.

Pályázat benyújtása: a pályázatot Tolna Város Polgármesterének címezve (Tolna, Hősök tere 1.) kell
benyújtani.
A pályázat benyújtásának határideje: a www.kozigallals.gov.hu honlapján 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 az ÁNTSZ engedélyének
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.: (74) 540-800].
Vas megye
Veszprém megye
A pápai Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő (8500 Pápa, Jókai u. 5–9.) pályázatot
hirdet az alábbi szakorvosi állásokra.
szemész szakorvosi állás
Feladat: az egynapos szemsebészeti tevékenység koordinálása, vezetése.
Feltétel: szemész szakorvosi végzettség.
Pályázati anyag tartalma:
– önéletrajz,
– szakmai pályafutás,
– orvosi diploma,
– szakvizsgát tartalmazó iratok és a kötelező folyamatos továbbképzési időszak teljesítését igazoló
okiratok másolatai,
– OONYI-ba történt felvétel igazolásának másolata,
– külföldön szerzett diploma esetén honosítás.
Egyéb információk:
– az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető,

– a pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kell benyújtani,
– bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi.
csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvosi állás
Feltétel: csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvosi végzettség.
Pályázati anyag tartalma:
– önéletrajz,
– szakmai pályafutás,
– orvosi diploma,
– szakvizsgát tartalmazó iratok és a kötelező folyamatos továbbképzési időszak teljesítését igazoló
okiratok másolatai,
– OONYI-ba történt felvétel igazolásának másolata,
– külföldön szerzett diploma esetén honosítás.
Egyéb információk:
– az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető,
– a pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kell benyújtani,
– bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi.
szülész-nőgyógyász szakorvosi állás
Feltétel: szülész-nőgyógyász szakorvosi végzettség.
Pályázati anyag tartalma:
– önéletrajz,
– szakmai pályafutás,
– orvosi diploma,
– szakvizsgát tartalmazó iratok és a kötelező folyamatos továbbképzési időszak teljesítését igazoló
okiratok másolatai,
– OONYI-ba történt felvétel igazolásának másolata,
– külföldön szerzett diploma esetén honosítás.
Egyéb információk:
– az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető,

– a pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kell benyújtani,
– bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi.
sebész szakorvosi állás
Feltétel: sebész szakorvosi végzettség.
Pályázati anyag tartalma:
– önéletrajz,
– szakmai pályafutás,
– orvosi diploma,
– szakvizsgát tartalmazó iratok és a kötelező folyamatos továbbképzési időszak teljesítését igazoló
okiratok másolatai,
–

OONYI-ba történt felvétel igazolásának másolata,

– külföldön szerzett diploma esetén honosítás.
Egyéb információk:
– az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető,
– a pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kell benyújtani,
– bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi.
belgyógyász szakorvosi állás
Feltétel: belgyógyász szakorvosi végzettség, belgyógyász szakorvos jelöltség.
Pályázati anyag tartalma:
– önéletrajz,
– szakmai pályafutás,
– orvosi diploma,
– szakvizsgát tartalmazó iratok és a kötelező folyamatos továbbképzési időszak teljesítését igazoló
okiratok másolatai,
– OONYI-ba történt felvétel igazolásának másolata,
– külföldön szerzett diploma esetén honosítás.
Egyéb információk:
– az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető,

– a pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kell benyújtani,
– bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi,
Sürgősségi Betegellátó Osztályra szakorvosi állás
Feltétel: szakorvosi végzettség.
Pályázati anyag tartalma:
– önéletrajz,
– szakmai pályafutás,
– orvosi diploma,
– szakvizsgát tartalmazó iratok és a kötelező folyamatos továbbképzési időszak teljesítését igazoló
okiratok másolatai,
– OONYI-ba történt felvétel igazolásának másolata,
– külföldön szerzett diploma esetén honosítás.
Egyéb információk:
– az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető,
– a pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kell benyújtani,
– bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi.
bőrgyógyász szakorvosi állás
Feltétel: bőrgyógyász szakorvosi végzettség.
Pályázati anyag tartalma:
– önéletrajz,
– szakmai pályafutás,
– orvosi diploma,
– szakvizsgát tartalmazó iratok és a kötelező folyamatos továbbképzési időszak teljesítését igazoló
okiratok másolatai,
– OONYI-ba történt felvétel igazolásának másolata,
– külföldön szerzett diploma esetén honosítás.
Egyéb információk:
– az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető,

– a pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kell benyújtani,
– bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi.
onkológus szakorvosi állás
Feltétel: onkológus szakorvosi végzettség.
Pályázati anyag tartalma:
– önéletrajz,
– szakmai pályafutás,
– orvosi diploma,
– szakvizsgát tartalmazó iratok és a kötelező folyamatos továbbképzési időszak teljesítését igazoló
okiratok másolatai,
– OONYI-ba történt felvétel igazolásának másolata,
– külföldön szerzett diploma esetén honosítás.
Egyéb információk:
– az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető,
– a pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kell benyújtani,
– bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi.
A pályázatokkal kapcsolatban további felvilágosítást nyújt Dr. Töreki-Vörös Ibolya főigazgató, 8500
Pápa, Jókai u. 5–9., a 06 (89) 514-002-es telefonszámon.
Zala megye

