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ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 

Tisztelt Hirdetők, Olvasók! 

A pályázati hirdetményeket terjedelmi okokból és a jobb 

áttekinthetőség érdekében táblázatos formában közöljük. Kérjük, hogy 

álláshirdetéseik szövegezésénél vegyék figyelembe, hogy a rovatok 

csak a legszükségesebb információk közlésére adnak lehetőséget. 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. V. em. 514., 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, 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 

Közigazgatási 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. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK ORVOSI ÁLLÁSOKRA 

Budapest 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló 

Önkormányzatának (1145 Budapest, Pétervárad utca 2.) képviselő-

testülete pályázatot hirdet területi ellátási kötelezettséggel, vállalkozói 

jogviszony keretében betöltendő házi gyermekorvosi tevékenységre. 

Az ellátandó feladatkör: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló 3. 

számú házi gyermekorvosi körzethez tartozó gyermekek ellátása. 

A feladat ellátásának helye: 1142 Budapest, Ráskai Lea utca 69. 

A praxisjog megszerzése: a praxisjog térítésmentesen, az 

önkormányzattal való feladat-ellátási szerződés megkötése útján 

szerezhető meg. 

Pályázati feltételek: 

–    büntetlen előélet, 

–    cselekvőképesség, 

–    a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 

4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerinti képesítés, 

–    az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 

végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben előírt 

feltételek megléte. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

–    az iskolai végzettséget és a szakirányú képzettséget tanúsító okirat 

másolata, 

–    részletes szakmai önéletrajz, 

–    3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

–    érvényes működési nyilvántartás másolata, 

–    a Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása, 

–    munkaköri orvosi alkalmassági vélemény, 

–    a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok másolata (egyéni 

vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén az alapító 

okirat/alapszabály/ és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat 

másolata, vagy az annak megkéréséről szóló igazolás másolata), 

–    Országos Kórházi Főigazgatóság véleménye arra vonatkozóan, 

hogy a pályázó a praxisengedély megszerzéséhez szükséges 

feltételekkel rendelkezik, 

–    a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálását zárt 

ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához, 



–    a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a 

pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázati anyagot 

megismerjék, abba betekinthessenek. 

A pályázat benyújtásának határideje: az Egészségügyi Közlönyben 

történő megjelenést követő 30. nap. 

A pályázat elbírálási határideje: a pályázat benyújtásának 

határidejét követő 60. nap. Budapest Főváros XIV. kerület Zugló 

Önkormányzata képviselő-testülete fenntartja a jogot a pályázat 

eredménytelenné nyilvánítására. 

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot 1 példányban, zárt 

borítékban, postai úton vagy személyesen Budapest Főváros XIV. 

Kerület Zugló Önkormányzatához (1145 Budapest, Pétervárad utca 2.) 

kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „3. számú házi 

gyermekorvosi körzet pályázata” 

A jogviszony időtartama: a feladat-ellátási szerződés határozott 

időre, 5 év időtartamra szól. 

A jogviszony kezdete: a feladat-ellátási szerződés megkötését 

követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó 

praxisengedély és működési engedély alapján, a Nemzeti 

Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötött finanszírozási szerződés 

hatálybalépését követően azonnal. 

Pályázathoz kapcsolódó egyéb információk: a pályázati kiírással 

kapcsolatosan további információt dr. Szűcs Krisztina nyújt, a 06 (70) 

797-1203-as telefonszámon. 

*** 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló 

Önkormányzatának (1145 Budapest, Pétervárad utca 2.) képviselő-

testülete pályázatot hirdet területi ellátási kötelezettséggel, vállalkozói 

jogviszony keretében betöltendő felnőtt háziorvosi tevékenységre. 

Az ellátandó feladatkör: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló 62. 

számú felnőtt háziorvosi körzetéhez tartozó felnőttek ellátása. 

A feladat ellátásának helye: 1145 Budapest, Torontál utca 55. 

A praxisjog megszerzése: a praxisjog térítésmentesen, az 

önkormányzattal való feladat-ellátási szerződés megkötése útján 

szerezhető meg. 

Pályázati feltételek: 

–    büntetlen előélet, 

–    cselekvőképesség, 

–    a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységről 

szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerinti képesítés, 

–    az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 

végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben előírt 

feltételek megléte. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 



–    az iskolai végzettséget és a szakirányú képzettséget tanúsító okirat 

másolata, 

–    részletes szakmai önéletrajz, 

–    3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

–    érvényes működési nyilvántartás másolata, 

–    a Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása, 

–    munkaköri orvosi alkalmassági vélemény, 

–    a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok másolata (egyéni 

vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén az alapító 

okirat/alapszabály/ és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat 

másolata, vagy az annak megkéréséről szóló igazolás másolata), 

–    Országos Kórházi Főigazgatóság véleménye arra vonatkozóan, 

hogy a pályázó a praxisengedély megszerzéséhez szükséges 

feltételekkel rendelkezik, 

–    a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálását zárt 

ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához, 

–    a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a 

pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázati anyagot 

megismerjék, abba betekinthessenek. 

A pályázat benyújtásának határideje: az Egészségügyi Közlönyben 

történő megjelenést követő 30. nap. 

A pályázat elbírálási határideje: a pályázat benyújtásának 

határidejét követő 60. nap. Budapest Főváros XIV. kerület Zugló 

Önkormányzata képviselő-testülete fenntartja a jogot a pályázat 

eredménytelenné nyilvánítására. 

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot 1 példányban, zárt 

borítékban, postai úton vagy személyesen Budapest Főváros XIV. 

Kerület Zugló Önkormányzatához (1145 Budapest, Pétervárad utca 2.) 

kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „62. számú felnőtt 

háziorvosi körzet pályázata” 

A jogviszony időtartama: a feladat-ellátási szerződés határozott 

időre, 5 év időtartamra szól. 

A jogviszony kezdete: a feladat-ellátási szerződés megkötését 

követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó 

praxisengedély alapján, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel 

megkötött finanszírozási szerződés hatálybalépését követően azonnal. 

Pályázathoz kapcsolódó egyéb információk: a pályázati kiírással 

kapcsolatosan további információt dr. Szűcs Krisztina nyújt, a 06 (70) 

797-1203-as telefonszámon. 

*** 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló 

Önkormányzatának (1145 Budapest, Pétervárad utca 2.) képviselő-

testülete pályázatot hirdet területi ellátási kötelezettséggel, vállalkozói 

jogviszony keretében betöltendő házi gyermekorvosi tevékenységre. 



Az ellátandó feladatkör: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló 19. 

számú házi gyermekorvosi körzethez tartozó gyermekek ellátása. 

A feladat ellátásának helye: 1143 Budapest, Tábornok utca 8/a. 

A praxisjog megszerzése: a praxisjog térítésmentesen, az 

önkormányzattal való feladat-ellátási szerződés megkötése útján 

szerezhető meg. 

Pályázati feltételek: 

–    büntetlen előélet, 

–    cselekvőképesség, 

–    a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 

4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerinti képesítés, 

–    az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 

végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben előírt 

feltételek megléte. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

–    az iskolai végzettséget és a szakirányú képzettséget tanúsító okirat 

másolata, 

–    részletes szakmai önéletrajz, 

–    3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

–    érvényes működési nyilvántartás másolata, 

–    a Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása, 

–    munkaköri orvosi alkalmassági vélemény, 

–    a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok másolata (egyéni 

vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén az alapító 

okirat/alapszabály/ és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat 

másolata, vagy az annak megkéréséről szóló igazolás másolata), 

–    Országos Kórházi Főigazgatóság véleménye arra vonatkozóan, 

hogy a pályázó a praxisengedély megszerzéséhez szükséges 

feltételekkel rendelkezik, 

–    a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálását zárt 

ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához, 

–    a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a 

pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázati anyagot 

megismerjék, abba betekinthessenek. 

A pályázat benyújtásának határideje: az Egészségügyi Közlönyben 

történő megjelenést követő 30. nap. 

A pályázat elbírálási határideje: a pályázat benyújtásának 

határidejét követő 60. nap. Budapest Főváros XIV. kerület Zugló 

Önkormányzata képviselő-testülete fenntartja a jogot a pályázat 

eredménytelenné nyilvánítására. 

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot 1 példányban, zárt 

borítékban, postai úton vagy személyesen Budapest Főváros XIV. 

Kerület Zugló Önkormányzatához (1145 Budapest, Pétervárad utca 2.) 



kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „19. számú házi 

gyermekorvosi körzet pályázata” 

A jogviszony időtartama: a feladat-ellátási szerződés határozott 

időre, 5 év időtartamra szól. 

A jogviszony kezdete: a feladat-ellátási szerződés megkötését 

követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó 

praxisengedély és működési engedély alapján, a Nemzeti 

Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötött finanszírozási szerződés 

hatálybalépését követően azonnal. 

Pályázathoz kapcsolódó egyéb információk: pályázati kiírással 

kapcsolatosan további információt dr. Szűcs Krisztina nyújt, a 06 (70) 

797-1203-as telefonszámon. 

Baranya megye 

Bács-Kiskun megye 

Békés megye 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

Edelény Város Önkormányzata (3780 Edelény, István király útja 

52.) pályázatot ír ki Edelény I. számú házi gyermekorvosi 

alapellátási körzet háziorvosi feladatainak helyettesítéssel történő 

ellátására. 

Munkavégzés helye: 3780 Edelény, István király útja 65. 

Ellátandó feladat: 

–    a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglalt háziorvosi feladatok 

ellátása, 

–    területi ellátási kötelezettséggel, 

–    vállalkozási formában, 

–    önkormányzattal kötött megbízási szerződés szerint. 

Pályázati feltételek: 

–    a 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a 4/2000. (II. 

25.) EüM rendeletben foglalt képesítési feltételek megléte, 

–    szakmai alkalmassági orvosi vélemény, 

–    3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

–    képesítést igazoló okiratok másolata, 

–    szakmai önéletrajz, motivációs levél, 

–    Országos Kórházi Főigazgatóság által vezetett működési 

nyilvántartásba való felvétel igazolása, 

–    MOK-tagság igazolása, 

–    nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati anyag 

elbírálásában résztvevők a pályázatot megismerjék, és abba 

betekintsenek, 

–    nyilatkozat, arról, hogy a pályázó milyen összegért és milyen 

óraszámban vállalja a feladat ellátását. 

A pályázat beadásának határideje: 2021. július 31. 



A pályázat elbírálásának határideje: a pályázatot Edelény Város 

Önkormányzat polgármestere bírálja el, a pályázati határidő lejártát 

követő 30 napon belül. 

A megbízás kezdete: a pályázatok elbírálása után, a szükséges 

engedélyeztetési eljárást követően legkorábban 2021. szeptember 1. 

napjától. 

A pályázat benyújtása: zárt borítékban, „Gyermek háziorvosi 

feladatok ellátása” megjelöléssel, cím: Edelény Város Önkormányzata, 

Molnár Oszkár polgármester, 3780 Edelény, István király útja 52. 

Egyéb információ: 

–    felvilágosítás kérhető Szlifka Béla humán referenstől a (48) 524-

100-as telefonszámon, 

–    a polgármester fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot 

indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. 

A pályázat további közzétételének helye: Edelény város honlapja. 

Csongrád-Csanád megye 

Fejér megye 

Győr-Moson-Sopron megye 

Hajdú-Bihar megye 

Heves megye 

Jász-Nagykun-Szolnok megye 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (5000 Szolnok, 

Kossuth tér 9.) pályázatot hirdet házi gyermekorvosi feladatok 

ellátására vállalkozási formában, területi ellátási kötelezettséggel. 

Pályázati feltételek: 

–    általános orvosi diploma, 

–    csecsemő-gyermekgyógyászat szakvizsga, 

–    végzettséget igazoló okiratok másolata, 

–    Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása, 

–    igazolás a működési nyilvántartásba történt bejegyzésről, 

–    büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

–    társas vállalkozásról társasági szerződés bejegyzés, illetve egyéni 

vállalkozói igazolvány, vagy nyilatkozat ezen dokumentumok 

szerződéskötésig történő beszerzéséről, 

–    nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban a 

résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik, 

–    részletes személyi és szakmai önéletrajz. 

Juttatások, egyéb információk: 

–    a juttatások vonatkozásában a pályázó és a NEAK közötti 

finanszírozási szerződés rendelkezései az irányadóak, 

–    a feladat ellátása teljes munkaidőben történik, helyszíne: Szolnok 

Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szolnok Megyei Jogú Város 

területi ellátási kötelezettség alapján végzett egészségügyi 



alapellátása háziorvosi körzeteinek meghatározásáról szóló 18/2002. 

(VII. 9.) önkormányzati rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott 

8. számú házi gyermekorvosi körzet, 

–    az ellátandó lakosságszám kb. 800 fő, 

–    az önkormányzat a nyertes pályázóval a pályázatban meghatározott 

időre, de minimum 5 évre köt szerződést, 

–    a pályázatok elbírálására Szolnok Megyei Jogú Város 

Közgyűlésének Egészségügyi, Szociális és Környezetvédelmi 

Bizottsága véleményének figyelembevételével egyedi mérlegelés 

alapján Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere jogosult, 

–    az önkormányzat fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati 

eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. 

A pályázat benyújtására vonatkozó információk: 

–    a pályázatokat postai úton, személyesen, vagy elektronikus úton 

Szalay Ferenc polgármesterhez (5000 Szolnok, Kossuth tér 9., 

polgarmester@ph.szolnok.hu) kell benyújtani. Kérjük a borítékon 

feltüntetni, hogy „Pályázat házi gyermekorvosi feladatok ellátására”. 

–    pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstől számított 20. 

nap. 

–    a pályázó a Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

Egészségügyi, Szociális és Környezetvédelmi Bizottsága 

véleményének kialakításáig jogosult hiánypótlásra, valamint 

pályázatának kiegészítésére, 

–    a pályázatról további felvilágosítás kérhető Szolnok Megyei Jogú 

Város Polgármesteri Hivatala Egészség- és Családügyi Osztályán, 

Zornánszki Ildikó osztályvezetőnél (5000 Szolnok, Kossuth tér 9. Új 

ép. I. em. 112-es szoba, telefon: 06 (56) 503-466, e-mail: 

egeszsegugy@ph.szolnok.hu). 

Komárom-Esztergom megye 

Nógrád megye 

Pest megye 

Somogy megye 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

Tolna megye 

Vas megye 

Veszprém megye 

Zala megye 
 


