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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 EGYETEMI OKTATÓI, 

ILLETVE EGYETEMI INTÉZMÉNYEKBEN BETÖLTHETŐ 

EGYÉB ÁLLÁSOKRA 

A Szent Imre Egyetemi Oktatókórház (1115 Budapest, Tétényi út 

12–16.) főigazgatója az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 

2020. évi C. törvény (továbbiakban Eszjtv.) alapján pályázatot hirdet 

az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztály osztályvezető 

főorvos beosztás ellátására határozatlan idejű jogviszonyra szóló 

kinevezéssel és 5 év határozott időre szóló vezetői megbízással. 

Munkakörhöz kapcsolódó lényeges feladatok: az Aneszteziológiai 

és Intenzív Terápiás Osztály szakmai munkájának tervezése, 

szervezése, irányítása és ellenőrzése. 

Pályázati feltételek: 

–    orvosi diploma, 

–    aneszteziológiai és intenzív terápiás szakvizsga, 

–    legalább 10 éves szakmai gyakorlat, 

–    büntetlen előélet, 

–    egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

–    tudományos fokozat (megszerzett, vagy folyamatban lévő), 

–    idegennyelv-ismeret, 

–    aneszteziológiai és intenzív oktatásban (graduális és posztgraduális) 

való jártasság. 

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: az Eszjtv. szabályai alapján, megegyezés 

szerint. 

A pályázat benyújtási határideje: 2021. augusztus 17. 



Egyéb információk: az állás elbírálás után azonnal betölthető. Az 

állás betöltéséhez 90 napnál nem régebbi [egészségügyi szolgálati 

jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 2. § (10) bekezdésének 

megfelelő] erkölcsi bizonyítvány szükséges. 

A pályázati anyagokat Szent Imre Egyetemi Oktatókórház (1115 

Budapest, Tétényi út 12–16.) Dr. Bedros J. Róbert c. egyetemi tanár, 

főigazgató részére kell postai úton benyújtani. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI 

INTÉZMÉNYVEZETŐI 

ÉS ORVOSVEZETŐI ÁLLÁSOKRA 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának képviselő-testülete 

(4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.) pályázatot hirdet Járóbeteg-

Ellátó Centrum Intézményvezetői – magasabb vezetői kinevezéssel – 

feladatainak ellátására, 5 évre szóló határozott idejű egészségügyi 

szolgálati jogviszonnyal. 

Az egészségügyi szolgálati jogviszony időtartama: 5 év határozott 

idejű, az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. 

törvény szerinti egészségügyi szolgálati jogviszony magasabb vezetői 

megbízással, 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, 

A magasabb vezetői megbízás kezdő napja: 2021. december 1. 

A magasabb vezetői megbízás megszűnésének időpontja: 2026. 

november 30. 

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar Megye, 4200 Hajdúszoboszló, 

Szilfákalja 1–3. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 

feladatok: 

Az igazgató főorvos szakmai feladatai: 

–    Hajdúszoboszló Város Önkormányzata által fenntartott Járóbeteg-

Ellátó Centrum intézményében a szakorvosi rendelőintézet és 

gondozó-hálózat vezetése, valamint az egészségügyi alapellátás 

tárgyi, technikai felügyelete, kivétel a központi orvosi ügyelet teljes 

körű irányítása, 

–    felelős a betegellátás, gondozás szakmai szabályainak és etikai 

követelményeinek, valamint a vonatkozó jogszabály teljes körű 

betartásáért, valamint a biztonságos betegellátás teljesítéséért, az 

ellátás feltételeinek biztosításáért, 

–    felelős a szakellátás tevékenységének rövid- és középtávú tervéért, 

megfelelő humán erőforrás biztosításáért, az ellátások 

dokumentációjának folyamatos naprakész, szakszerű vezetéséért, a 

rendelések, betegellátás rendjének kialakításáért és megvalósításáért, 

–    az intézmény hatályos jogszabályokban, az SZMSZ-ben, az 

intézményt fenntartó határozataiban, a szakmai követelményekben 



megfogalmazottaknak megfelelő folyamatos és gazdaságos 

működtetése, 

–    az intézmény szakmai és működési terveinek előkészítése, 

egyeztetése és megvalósítása, 

–    Hajdúszoboszló város lakosságának egészségügyi állapotát 

figyelembe vevő hatékony szolgáltatások kialakítása, 

–    a hosszú távú stabil gazdálkodás feltételeinek az intézményi 

működés hatékonyságának folyamatos biztosítása, 

–    az igazgató az intézmény egyszemélyi felelős vezetője, gyakorolja 

az intézményben a munkáltatói jogokat, 

–    kapcsolatot tart a fenntartóval, gondoskodik a fontos 

adatszolgáltatásról. 

Pályázat elnyerésének feltételei: 

–    orvostudományi vagy egyéb egyetemi szintű végzettség, 

–    mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser 

szakképesítés, 

–    legalább 5 éves vezetői gyakorlat, 

–    büntetlen előélet, 

–    cselekvőképesség. 

A pályázat elnyerésénél előnyt jelent: 

–    orvosi diploma és szakorvosi képesítés(ek), 

–    önálló intézményként működő egészségügyi alapellátás vagy 

járóbeteg szakellátás területén szerzett legalább 5 éves vezetői 

tapasztalat, 

–    B kategóriás jogosítvány. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

–    a pályázó szakmai önéletrajza, 

–    büntetlen előéletet igazoló, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 

bizonyítvány, 

–    végzettséget, képzettséget, vezetői gyakorlatot igazoló okiratok 

egyszerű másolata, 

–    az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes szakmai 

program, 

–    nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt 

személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez 

hozzájárul, 

–    nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén vagyonnyilatkozat-

tételi kötelezettségének eleget tesz, 

–    nyilatkozat arról, hogy zárt vagy nyilvános ülésen kéri a pályázat 

elbírálását. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 

2021. december 1. napjával tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 11. 1600 óra 



A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 30. 

Illetmény: az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi 

C. törvény és e törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.) Korm. 

rendelet rendelkezései alapján a képviselő-testület döntéseiben 

meghatározottak szerint. 

A pályázati eljárás rendje: a mesterképzési szakon szerzett 

egészségügyi menedzser szakképesítéssel egyenértékűnek tekintendő a 

2013. szeptember 1. előtt szerzett egészségügyi (szak) menedzseri 

képesítés. A pályázat során hiánypótlásra lehetőség nincs. A fenntartó 

képviselő-testülete által az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 

2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.) 

Kormányrendelet előírásainak betartásával létrehozott legalább 3 tagú 

előkészítő bizottság a jelöltek meghallgatását követően, a jelöltek 

között rangsort állít fel. A kinevezésről Hajdúszoboszló Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A pályázat kiírója 

fenntartja megának a jogot, hogy a pályázati kiírást eredménytelennek 

nyilvánítsa. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

–    postai úton vagy személyesen a megjelölt határidőre történő 

beérkezéssel a Hajdúszoboszló Város Önkormányzat polgármestere 

– Czeglédi Gyula – részére/címére történő megküldésével (4200 

Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.) kell benyújtani. Kérjük a borítékon 

feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 

HSZ/22589/2021., valamint a beosztás megnevezését: „JEC 

Intézményvezetői kinevezésére”, és 

–    elektronikus úton dede.erika@hajduszob.hu címre megküldeni, 

–    a pályázattal kapcsolatosan további információt nyújt: Dede Erika 

egészségügyi-szociális irodavezető, 

telefon: 06 (52) 557-338. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

–    kozigallas.hu weboldal – 2021. július 19. 

–    www.hajduszoboszlo.eu – 2021. július 12. 

–    Hajdúszoboszló Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos 

hirdetőtáblája. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a 

www.hajduszoboszlo.eu honlapon szerezhet. 

*** 

Jávorszky Ödön Kórház (2600 Vác, Argenti Döme tér 1–3.) 

pályázatot hirdet a Jávorszky Ödön Kórház 

Igazgatóság orvosigazgató (magasabb vezető) munkakör betöltésére. 

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 

visszavonásig szól. 



A munkavégzés helye: Pest megye, 2600 Vác, Argenti Döme tér 1–

3. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 

feladatok: az SzMSz-ben meghatározottak szerint az intézményben 

nyújtott orvosi, gyógyszerészi és higiénés tevékenység felügyelete, 

összehangolása. A kórház középtávú szakmai programjának és 

fejlesztési koncepciójának elkészítése. Orvosszakmai munka 

szervezése, ellenőrzése. Figyelemmel kíséri az osztályok 

teljesítményének alakulását, beszámolási kötelezettséggel bír a 

főigazgató felé. Felügyeli a kórházi kontrolling tevékenységet és 

kapcsolattartás az orvosszakmai szervezetekkel, egyetemekkel, szakmai 

kollégiumokkal. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a 

juttatásokra az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. 

törvény vonatkozik. 

Pályázati feltételek: 

–    egyetem, szakorvosi szakképesítés, 

–    vezetői gyakorlat (kórházban szerzett) – legalább 3–5 év szakmai 

tapasztalat, 

–    felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret, 

–    magyar állampolgárság, büntetlen előélet. 

Elvárt kompetenciák: kiváló szintű problémamegoldó képesség, 

szervezőkészség, kommunikációs képesség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások: orvosigazgatói vezetésre vonatkozó rövid szakmai program 

és vezetési elképzelések, részletes szakmai önéletrajz, egyetemi 

diploma és szakképesítések hiteles másolata, kamarai tagságot igazoló 

okirat, működési nyilvántartásról szóló igazolás, tudományos 

tevékenység jegyzéke, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

beleegyező nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat 

elbírálásában résztvevők megismerhessék. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a 

pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 15. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további 
információt nyújt: Soós Viktória, a 06 (27) 620-615-ös 

telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

–    postai úton, a pályázatnak a Jávorszky Ödön Kórház címére történő 

megküldésével (2600 Vác, Argenti Döme tér 1–3.). Kérjük a 

borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 

számot: 2-48/2021, valamint a munkakör megnevezését: 

orvosigazgató vagy 



–    elektronikus úton Soós Viktória részére a munkaugy@javorszky.hu 

e-mail-címen keresztül. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. szeptember 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 

–    www.kozigallas.hu 

–    www.javorszky.hu 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges 

információ: intézményünkben a közalkalmazotti jogviszonyt 2021. 

március 1. napjától az egészségügyi szolgálati jogviszony váltotta fel 

[2020. évi C. törvény és 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet]. 

*** 

Jávorszky Ödön Kórház (2600 Vác, Argenti Döme tér 1–3.) 

pályázatot hirdet a Jávorszky Ödön Kórház Kardiológiai 

osztály osztályvezető főorvos munkakör betöltésére. 

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 

visszavonásig szól. 

A munkavégzés helye: Pest megye, 2600 Vác, Argenti Döme tér 1–

3. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 

feladatok: az osztály szakmai tevékenységének vezetése, irányítása, 

zavartalan működés biztosítása, a teljesítményfinanszírozás folyamatos 

figyelése, az osztály menedzselése, a beosztott dolgozók szakmai 

munkájának felügyelete, szakmai fejlődésük elősegítése. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a 

juttatásokra az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. 

törvény vonatkozik. 

Pályázati feltételek: 

–    egyetem, kardiológus szakorvos, 

–    legalább 5 éves vezetői tapasztalat, 

–    felhasználói szintű informatikai rendszerismeret, 

–    magyar állampolgárság, büntetlen előélet. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

–    tudományos fokozat, 

–    osztályvezető főorvosi gyakorlat. 

Elvárt kompetenciák: kiváló szintű problémamegoldó képesség, 

csapatmunka, betegorientáltság, diagnosztikus képesség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: részletes, 

fényképes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok, 3 

hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, kamarai tagságot igazoló 

okirat, működési nyilvántartásról szóló igazolás, beleegyező nyilatkozat 



arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők 

megismerhessék. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a 

pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 15. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további 

információt nyújt: Soós Viktória, a 06 (27) 620-615-ös 

telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

–    postai úton, a pályázatnak a Jávorszky Ödön Kórház címére történő 

megküldésével (2600 Vác, Argenti Döme tér 1–3.). Kérjük a 

borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 

számot: 2-34/2021, valamint a munkakör megnevezését: 

osztályvezető főorvos vagy 

–    elektronikus úton Soós Viktória részére a munkaugy@javorszky.hu 

e-mail-címen keresztül. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. szeptember 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 

–    www.kozigallas.hu 

–    www.javorszky.hu 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges 

információ: intézményünkben a közalkalmazotti jogviszonyt 2021. 03. 

01. napjától az egészségügyi szolgálati jogviszony váltotta fel [2020. 

évi C. törvény és 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet]. 

*** 

A Tatabányai Szent Borbála Kórház (2800 Tatabánya, Dózsa 

György út 77.) főigazgatója pályázatot hirdet a Központi 

Laboratóriumi Osztályára osztályvezető főorvosi beosztásra, 

szakorvosi munkakör ellátása mellett. 

Bérezés: az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. 

törvény alapján. 

Pályázati feltétel: 

–    orvosi diploma, 

–    szakirányú szakvizsga. 

Előnyt jelent: 

–    vezetői gyakorlat, 

–    legalább 10 éves szakorvosi gyakorlat, 

–    második, illetve harmadik szakvizsga, 

–    mikrobiológiai, valamint PCR-gyakorlat. 

Feladata: a Központi Laboratóriumban szakorvosi feladatok ellátása 

és ügyeletben való részvétel munkaköri leírás szerint. Az osztály 

szakmai vezetése, vezetésével összefüggő szervezési feladatok 

végrehajtása, az osztályt érintő szakmai protokollok betartása, a 



változások nyomon követése. A jogszabályi előírásoknak, valamint a 

területi ellátási kötelezettségnek megfelelő működtetés. 

A jelentkezéshez csatolandók: 

–    végzettséget igazoló okmányok másolata, 

–    részletes szakmai önéletrajz, 

–    vezetői koncepció, 

–    előadások, publikációk listája, 

–    működési nyilvántartás érvényesítéséről szóló határozat, 

–    kamarai tagság igazolása, 

–    3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány (erkölcsi), 

–    hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában résztvevők betekintési 

jogához, valamint vagyonnyilatkozat-tételhez. 

Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 10. 

A pályázat elbírálása: a benyújtási határidőt követő 30 napon belül. 

Az állás betölthető: a pályázat elbírálását követően azonnal 

betölthető. 

Egyéb információ: a pályázati felhívás a Közszolgálati 

Személyzetfejlesztési Főigazgatóság honlapján is megtekinthető 2021. 

július 12-től. A pályázati anyagot az intézmény Humánpolitikai 

Osztályára (a fentiekben megjelölt másolatokkal, önéletrajzzal együtt), 

vagy elektronikusan a toncsa.ildiko@tatabanyakorhaz.hu e-mail-címre 

kérjük benyújtani. A borítékra kérjük írják rá: „Pályázat osztályvezető 

főorvosi álláshelyre”. Postacím: 2800 Tatabánya, Dózsa György út 77. 

Telefon: 06 (34) 515-469. 

*** 

A Tatabányai Szent Borbála Kórház (2800 Tatabánya, Dózsa 

György út 77.) főigazgatója pályázatot hirdet egészségügyi szolgálati 

jogviszonyban Sürgősségi Betegellátó Osztályára osztályvezető 

főorvosi beosztásra, szakorvosi munkakör ellátása mellett. 

Jogviszony időtartama: a vezetői megbízás határozatlan időre szól. 

Bérezés: Eszjtv. szerint. 

Pályázati feltétel: 

–    oxyológia és sürgősségi orvostan, vagy sürgősségi szakorvosi 

képesítés, 

–    legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat, 

–    büntetlen előélet, 

–    hozzájárulás vagyonnyilatkozat-tételhez. 

Előnyt jelent: 

–    vezetői gyakorlat. 

Feladata: szakorvosi munkaköre mellett ellátja a Sürgősségi 

Betegellátó Osztály osztályvezető főorvosi feladatait, szakmailag 

felügyeli, szervezi és irányítja a munkavégzést. 

A jelentkezéshez csatolandók: 



–    végzettséget igazoló okmányok másolata, 

–    részletes szakmai önéletrajz, 

–    vezetői koncepció, 

–    előadások, publikációk listája, 

–    működési nyilvántartás érvényesítéséről szóló határozat, 

–    kamarai tagság igazolása, 

–    3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány (erkölcsi), 

–    hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában résztvevők betekintési 

jogához. 

Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 2. 

A pályázat elbírálása: a benyújtási határidőt követő 15 napon belül. 

Az állás betölthető: a pályázat elbírálását követően azonnal 

betölthető. 

A pályázati felhívás megtekinthető: a Közszolgálati 

Személyzetfejlesztési Főigazgatóság honlapján 2021. július 5. napjától. 

A pályázati anyagok benyújtása: a pályázati anyagot az intézmény 

Humánpolitikai Osztályára (a fentiekben megjelölt másolatokkal, 

önéletrajzzal együtt), vagy elektronikusan a 

toncsa.ildiko@tatabanyakorhaz.hu e-mail-címre kérjük benyújtani. 

(2800 Tatabánya, Dózsa György út 77.). Telefon: 06 (34) 515-469. 

A borítékra kérjük írják rá: „Pályázat Sürgősségi osztályvezető 

főorvosi álláshelyre”. 

*** 

A Tatabányai Szent Borbála Kórház (2800 Tatabánya, Dózsa 

György út 77.) főigazgatója pályázatot hirdet Központi Radiológiai 

Osztályára osztályvezető főorvosi beosztásra, szakorvosi munkakör 

ellátása mellett. 

Bérezés: az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. 

törvény szerint. 

Pályázati feltétel: 

–    orvosi diploma, 

–    szakirányú szakvizsga. 

Előnyt jelent: 

–    vezetői gyakorlat, 

–    legalább 10 éves szakorvosi gyakorlat, 

–    angiográfiában, invazív radiológiában való jártasság, 

–    második, illetve harmadik szakvizsga. 

Feladata: a Központi Radiológián szakorvosi feladatok ellátása és 

ügyeletben való részvétel munkaköri leírás szerint. Az osztály szakmai 

vezetése, vezetésével összefüggő szervezési feladatok végrehajtása, az 

osztályt érintő szakmai protokollok betartása, a változások nyomon 

követése. A jogszabályi előírásoknak, valamint a területi ellátási 

kötelezettségnek megfelelő működtetés. 



A jelentkezéshez csatolandók: 

–    végzettséget igazoló okmányok másolata, 

–    részletes szakmai önéletrajz, 

–    vezetői koncepció, 

–    előadások, publikációk listája, 

–    működési nyilvántartás érvényesítéséről szóló határozat, 

–    kamarai tagsági igazolás, 

–    3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány (erkölcsi), 

–    hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában résztvevők betekintési 

jogához, valamint vagyonnyilatkozat-tételhez. 

Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 10. 

A pályázat elbírálása: a benyújtási határidőt követő 30 napon belül. 

Az állás betölthető: a pályázat elbírálását követően azonnal 

betölthető. 

A pályázati felhívás megtekinthető: Közszolgálati 

Személyzetfejlesztési Főigazgatóság honlapján is megtekinthető 2021. 

július 12-től. 

Egyéb információ: a pályázati anyagot az intézmény Humánpolitikai 

Osztályára (a fentiekben megjelölt másolatokkal, önéletrajzzal együtt) 

vagy elektronikusan a toncsa.ildiko@tatabanyakorhaz.hu e-mail-címre 

kérjük benyújtani (2800 Tatabánya, Dózsa György út 77.). Telefon: 06 

(34) 515-469. A borítékra kérjük írják rá: „Pályázat osztályvezető 

főorvosi álláshelyre”. 

*** 

A Tatabányai Szent Borbála Kórház (2800 Tatabánya, Dózsa 

György út 77.) főigazgatója pályázatot hirdet Sebészeti 

Osztályára, osztályvezető főorvosi beosztásra, sebész 

szakorvosi munkakör ellátása mellett. 

Pályázati feltétel: 

–    orvostudományi egyetemi végzettség, 

–    sebész szakorvosi képesítés, 

–    jártasság hagyományos és laparoszkópos technika gyakorlati 

alkalmazásában, 

–    legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat, 

–    büntetlen előélet, 

–    hozzájárulás vagyonnyilatkozat-tételhez. 

Előnyt jelent: 

–    tárgyalóképes idegennyelv-ismeret, 

–    tudományos fokozat, 

–    az egészségügyi rendszer több színterén, illetve más egészségügyi 

rendszerben szerzett tapasztalat, 

–    szakorvosi tevékenységben szerzett külföldi tapasztalat. 



Bérezés: az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. 

törvény szerint. 

Feladata: sebész szakorvosi munkaköre mellett ellátja az osztály és a 

hozzátartozó járóbeteg-szakellátás osztályvezető főorvosi feladatait, 

szakmailag felügyeli, szervezi és irányítja a munkavégzést. 

A jelentkezéshez csatolandók: 

–    részletes szakmai önéletrajz, 

–    vezetői koncepció, 

–    végzettséget igazoló okmányok másolata, 

–    működési nyilvántartás érvényesítéséről szóló határozat, 

–    működési nyilvántartás meghosszabbításához szükséges 

kreditpontok igazolása, 

–    kamarai tagság igazolása, 

–    3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány (erkölcsi), 

–    előadások, publikációk listája, 

–    hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában résztvevők betekintési 

jogához. 

Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 10. 

A pályázat elbírálása: a benyújtási határidőt követő 30 napon belül. 

Az állás betölthető: a pályázat elbírálását követően azonnal. 

A pályázati felhívás megtekinthető: Közszolgálati 

Személyzetfejlesztési Főigazgatóság honlapján is megtekinthető 2021. 

július 12-től. 

A pályázati anyagot a Humánpolitikai Osztályra (a fentiekben 

megjelölt másolatokkal, önéletrajzzal együtt) kérjük benyújtani. 

Postacím: 2800 Tatabánya, Dózsa György út 77. A borítékra kérjük 

írják rá: „Pályázat sebészeti osztályvezető főorvosi álláshelyre”. 

Telefonszám: 06 (34) 515-469. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK ORVOSI ÁLLÁSOKRA 

Budapest 

Baranya megye 

Bács-Kiskun megye 

Békés megye 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

Csongrád-Csanád megye 

Fejér megye 

Győr-Moson-Sopron megye 

Hajdú-Bihar megye 

Heves megye 

Jász-Nagykun-Szolnok megye 

Komárom-Esztergom megye 



A Tatabányai Szent Borbála Kórház (2800 Tatabánya, Dózsa 

György út 77.) főigazgatója pályázatot hirdet radiológus 

szakorvos részére egészségügyi szolgálati jogviszonyban. 

Bérezés: az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. 

törvény szerint. 

Feladat: a munkaköri leírásban foglaltak alapján, szakirányú 

képesítésének megfelelő szakorvosi tevékenység végzése. 

A jelentkezéshez csatolandók: 

–    végzettséget igazoló okmányok másolata, 

–    működési nyilvántartás érvényesítéséről szóló határozat, 

–    működési nyilvántartás meghosszabbításához szükséges 

kreditpontok igazolása, 

–    kamarai tagság igazolása, 

–    3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány (erkölcsi), 

–    részletes szakmai önéletrajz, 

–    előadások, publikációk listája, 

–    hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában résztvevők betekintési 

jogához. 

Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 10. 

A pályázat elbírálása: a benyújtási határidőt követő 30 napon belül. 

Az állás betölthető: a pályázat elbírálását követően azonnal. 

A pályázati felhívás megtekinthető: a Közszolgálati 

Személyzetfejlesztési Főigazgatóság honlapján is 2021. július 12-től. 

Egyéb információ: a pályázati anyagot a Humánpolitikai Osztályra 

(a fentiekben megjelölt másolatokkal, önéletrajzzal együtt) kérjük 

benyújtani (2800 Tatabánya, Dózsa György út 77.). Telefon: 06 (34) 

515-469. A borítékra kérjük írják rá: „Pályázat szakorvosi álláshelyre”. 

Nógrád megye 

Pest megye 

A Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és 

Rendelőintézet (2750 Nagykőrös, Fáskert u. 1.) pályázatot 

hirdet pszichiáter szakorvosi álláshelyre. 

Feladata: az intézmény járóbeteg-szakellátásán a pszichiátria 

szakrendelés és gondozó orvosi feladatainak ellátása. 

Pályázati feltételek: 

–    orvosi diploma, 

–     szakirányú szakvizsgát igazoló okirat, 

–    magyar állampolgárság, 

–    MOK-tagság igazolása. 

Pályázathoz csatolandó dokumentumok: 

–    szakmai és személyi önéletrajz, 

–    3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

–    diploma, bizonyítvány fénymásolata, 



–    OONY-ba vételi igazolás, 

–    nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagba a pályázatot elbíráló 

bizottság tagjai betekinthessenek. 

Juttatások, egyéb információk: a betölthető állással kapcsolatban 

részletes információ kérhető Tankó Ágota főigazgatótól, a (53) 351-

761-es telefonszámon. 

A pályázat benyújtásának határideje: a hirdetés megjelenését 

követően azonnal. 

Az állás betölthető: pályázat elbírálása után azonnal. 

Pályázat benyújtása: postai úton és/vagy elektronikusan, Nagykőrösi 

Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet 2750 Nagykőrös, Fáskert 

u. 1. címre, Tankó Ágota főigazgató asszony részére vagy a 

foigazgato@nkrehab.hu e-mail-címre megküldve. 

Somogy megye 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

Tolna megye 

Vas megye 

Veszprém megye 

Zala megye 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ NEM KÖTÖTT 

VEZETŐI ÉS EGYÉB ÁLLÁSOKRA 

Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és 
Szakrendelő (1125 Budapest, Diós árok 1–3.) intézményvezető 

főigazgatója álláshelyet hirdet az Informatikai 

Főosztály főosztályvezetői munkakör ellátására. 

Jogviszony időtartama: határozatlan idejű. 

Vezetői megbízás időtartama: határozatlan idejű. 

Munkaköréhez kapcsolódó lényeges feladatok: az Informatikai 

Főosztály irányítása alá tartozó szervezeti egységek szakmai 

munkájának irányítása. 

Pályázati feltételek: 

–    műszaki menedzser diploma, 

–    szakirányú felsőfokú végzettség, 

–    legalább 5 év vezetői munkakörben szerzett tapasztalat, 

–    büntetlen előélet, 

–    hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati 

anyagban foglalt személyes adatokat a pályázati eljárással 

összefüggésben kezeljék, a bírálatban részvevők megismerjék és 

véleményezzék. 

A pályázat elbírálásához előny jelent: 

–    egészségügyi informatikai területen szerzett legalább 5 éves vezetői 

tapasztalat, 



–    egészségügyi alkalmazások, valamint egészségügyi informatikai 

területen zajló fejlesztések ismerete, 

–    B kategóriás jogosítvány, 

–    nyelvismeret. 

A pályázathoz csatolandó: 

–    fényképes szakmai önéletrajz, 

–    bizonyítványok másolatai, 

–    szakmai, vezetői koncepció, 

–    erkölcsi bizonyítvány, 

–    hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati 

anyagban foglalt személyes adatokat a pályázati eljárással 

összefüggésben kezeljék, a bírálatban részvevők megismerjék és 

véleményezzék. 

Illetmény és juttatások: az egészségügyi szolgálati jogviszonyról 

szóló 2020. évi C. törvény (a továbbiakban: Eszjtv.) szabályai alapján, 

megegyezés szerint. 

A pályázat benyújtásának határideje: megjelenéstől számított 15 

nap. 

Pályázat benyújtásának módja: a pályázati anyagokat az Észak-

Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő (1125 

Budapest, Diós árok 1–3.) dr. Ralovich Zsolt Intézményvezető 

Főigazgató részére kell benyújtani a foig@janoskorhaz.hu e-mail-

címre. 

Egyéb információ: az állás elbírálás után azonnal betölthető. Az állás 

betöltéséhez a 90 napnál nem régebbi, az Eszjtv. 2. § (10) 

bekezdésének megfelelő erkölcsi bizonyítvány szükséges. 
 


