
Pályázati hirdetmény betölthető állásokra 

2022. EüK. 6. szám pályázati felhívás (hatályos: 2022.04.13 - ) 

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 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház (7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 20–32.) az 

egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (a továbbiakban: Eszjtv.) 2. §-a alapján 

pályázatot hirdet az Általános Belgyógyászati Osztály osztályvezető főorvos álláshelyre. 

Munkahely és munkakör megjelölése: Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár, 

Általános Belgyógyászati Osztály osztályvezető főorvos. 



Jogviszony időtartama: határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős egészségügyi szolgálati jogviszony. 

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

Belgyógyászati Osztály szakmai vezetése, vezetésével összefüggő szervezési feladatok végrehajtása, 

az osztályt érintő szakmai protokollok betartásának figyelemmel kísérése, a változások nyomon 

követése, a graduális és posztgraduális képzésben aktív részvétel, a jogszabályi előírásoknak 

megfelelő működtetése. 

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

irányadók. 

Pályázati feltételek: 

–    egyetem, általános orvosi diploma, szakirányú szakvizsga, 

–    egészségügyi alkalmasság, 

–    büntetlen előélet, 

–    legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat, 

–    vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

–    további szakvizsga, 

–    tudományos fokozat, 

–    vezetői tapasztalat, 

–    oktatói tapasztalat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: a pályázó személyes adatait is tartalmazó 

részletes szakmai önéletrajz, az iskolai végzettséget és szakképesítést igazoló dokumentumok 

másolata, érvényes működési nyilvántartási igazolás, MOK tagsági igazolás, érvényes hatósági 

erkölcsi bizonyítvány, a vezetésre vonatkozó szakmai koncepció, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a 

pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez 

hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok hivatalos elbírálását követően, 

3 hónapos próbaidő kikötésével, azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 30. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Papp Erzsébet orvosigazgató nyújt, a (82) 

501-321-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: a pályázatot egy eredeti és egy másolati példányban kell postai 

úton benyújtani a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház címére történő megküldésével (7400 

Kaposvár, Tallián Gy. utca 20–32.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 

azonosító számot: IG/01158-000/2022., valamint a beosztás megnevezését: osztályvezető főorvos. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a Szakmai Kollégium véleményezését követően, a 

munkáltatói jogkör gyakorlója által összehívott szakmai bizottság előtti személyes meghallgatás. 



A pályázat elbírálásának határideje: a meghallgatást követően a kinevezésről az intézmény 

főigazgatója dönt. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 

honlapja. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt: a www.kmmk.hu honlapon szerezhet. 

*** 

A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház (7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 20–32.) az 

egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (a továbbiakban: Eszjtv.) 2. §-a alapján 

pályázatot hirdet a Patológiai Osztály osztályvezető főorvos álláshelyre. 

Munkahely és munkakör megjelölése: Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár, 

Patológiai Osztály osztályvezető főorvos. 

Jogviszony időtartama: határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős egészségügyi szolgálati jogviszony. 

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

szakmai vezetése, vezetésével összefüggő szervezési feladatok végrehajtása, az osztályt érintő 

szakmai protokollok betartásának figyelemmel kísérése, a változások nyomon követése, a graduális 

és posztgraduális képzésben aktív részvétel, a jogszabályi előírásoknak megfelelő működtetése. 

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

irányadók. 

Pályázati feltételek: 

–    egyetem, általános orvosi diploma, szakirányú szakvizsga, 

–    egészségügyi alkalmasság, 

–    büntetlen előélet, 

–    legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat, 

–    vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

–    további szakvizsga, 

–    tudományos fokozat, 

–    vezetői tapasztalat, 

–    oktatói tapasztalat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: a pályázó személyes adatait is tartalmazó 

részletes szakmai önéletrajz, az iskolai végzettséget és szakképesítést igazoló dokumentumok 

másolata, érvényes működési nyilvántartási igazolás, MOK tagsági igazolás, érvényes hatósági 

erkölcsi bizonyítvány, a vezetésre vonatkozó szakmai koncepció, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a 

pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez 

hozzájárul. 



A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok hivatalos elbírálását követően, 

3 hónapos próbaidő kikötésével, azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 30. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Papp Erzsébet orvosigazgató nyújt, a (82) 

501-321-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: a pályázatot egy eredeti és egy másolati példányban kell postai 

úton benyújtani a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház címére történő megküldésével (7400 

Kaposvár, Tallián Gy. utca 20–32.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 

azonosító számot: IG/01164-000/2022., valamint a beosztás megnevezését: osztályvezető főorvos. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a Szakmai Kollégium véleményezését követően, a 

munkáltatói jogkör gyakorlója által összehívott szakmai bizottság előtti személyes meghallgatás. 

A pályázat elbírálásának határideje: a meghallgatást követően a kinevezésről az intézmény 

főigazgatója dönt. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 

honlapja. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt: a www.kmmk.hu honlapon szerezhet. 

*** 

A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház (7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 20–32.) az 

egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (a továbbiakban: Eszjtv.) 2. §-a alapján 

pályázatot hirdet a Sürgősségi Betegellátó Centrum centrumvezető főorvos álláshelyre. 

Munkahely és munkakör megjelölése: Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár, 

Sürgősségi Betegellátó Centrum centrumvezető főorvos. 

Jogviszony időtartama: határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős egészségügyi szolgálati jogviszony. 

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

Betegellátó Centrum szakmai vezetése, vezetésével összefüggő szervezési feladatok végrehajtása, az 

osztályt érintő szakmai protokollok betartásának figyelemmel kísérése, a változások nyomon 

követése, a graduális és posztgraduális képzésben aktív részvétel, a jogszabályi előírásoknak 

megfelelő működtetése. 

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

irányadók. 

Pályázati feltételek: 

–    egyetem, általános orvosi diploma, szakirányú szakvizsga, 

–    egészségügyi alkalmasság, 

–    büntetlen előélet, 

–    legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat, 

–    vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 



A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

–    további szakvizsga, 

–    tudományos fokozat, 

–    vezetői tapasztalat, 

–    oktatói tapasztalat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: a pályázó személyes adatait is tartalmazó 

részletes szakmai önéletrajz, az iskolai végzettséget és szakképesítést igazoló dokumentumok 

másolata, érvényes működési nyilvántartási igazolás, MOK tagsági igazolás, érvényes hatósági 

erkölcsi bizonyítvány, a vezetésre vonatkozó szakmai koncepció, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a 

pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez 

hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok hivatalos elbírálását követően, 

3 hónapos próbaidő kikötésével, azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 30. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Papp Erzsébet orvosigazgató nyújt, a (82) 

501-321-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: a pályázatot egy eredeti és egy másolati példányban kell postai 

úton benyújtani a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház címére történő megküldésével (7400 

Kaposvár, Tallián Gy. utca 20–32.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 

azonosító számot: IG/01162-000/2022., valamint a beosztás megnevezését: osztályvezető főorvos. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a Szakmai Kollégium véleményezését követően, a 

munkáltatói jogkör gyakorlója által összehívott szakmai bizottság előtti személyes meghallgatás. 

A pályázat elbírálásának határideje: a meghallgatást követően a kinevezésről az intézmény 

főigazgatója dönt. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 

honlapja. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt: a www.kmmk.hu honlapon szerezhet. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYVEZETŐI 

ÉS ORVOSVEZETŐI ÁLLÁSOKRA 

A Tatabányai Szent Borbála Kórház (2800 Tatabánya, Dózsa György út 77.) főigazgatója pályázatot 

hirdet az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (a továbbiakban: Eszjtv.) 

alapján Csecsemő és Gyermek Osztályára osztályvezető főorvosi beosztásra, szakorvosi munkakör 

ellátása mellett. 

Bérezés: Eszjtv. szerint. 

Pályázati feltétel: 

–    orvosi diploma, 

–    szakirányú szakvizsga. 



Feladata: a Csecsemő és Gyerek Osztályon szakorvosi feladatok ellátása. Az osztály szakmai vezetése, 

vezetésével összefüggő szervezési feladatok végrehajtása, az osztályt érintő szakmai protokollok 

betartása, a változások nyomon kövezése. A jogszabályi előírásoknak, valamint a területi ellátási 

kötelezettségnek megfelelő működtetés 

A jelentkezéshez csatolandók: 

–    végzettséget igazoló okmányok másolata, 

–    részletes szakmai önéletrajz, 

–    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. 

Előnyt jelent: 

–    neonatológiai szakvizsga és tapasztalat, 

–    vezetői gyakorlat, 

–    legalább 10 éves szakorvosi gyakorlat, 

–    második, illetve harmadik szakvizsga. 

Jelentkezési határidő: 2022. április 30. 

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. 

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 osztályvezetői főorvosi 

álláshelyre”. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK ORVOSI ÁLLÁSOKRA 

Budapest 

Baranya megye 

Bács-Kiskun megye 

Békés megye 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

Csongrád-Csanád megye 

Fejér megye 



Az Ercsi Járóbeteg- szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft. (2451 Ercsi, Esze 

Tamás utca 14.) járóbeteg–szakellátásnak működtetése érdekében az egészségügyi szolgálati 

jogviszonyról szóló 2020. C. törvény (a továbbiakban Eszjtv.) alapján orvosi álláshelyet hirdet az 

alábbi szakorvosi munkakörök betöltésére: 

Főállásban: 

–    belgyógyász-kardiológus heti 30 óra rendelési dő 

Mellékállásban: 

–    fül-orr-gégész szakorvos,          

–    reumatológus szakorvos,         

–    általános sebész szakorvos,          

–    urológus szakorvos,             

–    bőrgyógyász szakorvos,             

–    ultrahangos szakorvos.             

A munkavégzés helye: Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft., 

2451 Ercsi, Esze Tamás utca 14. 

Ellátandó feladat: az intézmény járóbeteg-szakellátásában való részvétel a munkaköri leírásban 

foglaltak alapján, a szakirányú képesítésnek megfelelő szakorvosi tevékenység végzése. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatások az Eszjtv. rendelkezései az 

irányadók. 

Jelentkezési feltételek: 

–    orvosi diploma és az ellátandó szakma szerinti szakorvosi szakvizsga, 

–    magyarnyelv-tudás, büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság. 

A jelentkezés részeként benyújtandó dokumentumok: 

–    fényképes, részletes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolatban, 

–    működési nyilvántartás igazolása, 

–    nyilatkozat a büntetlen előéletről (a 3 hónapnál nem régebbi, büntetlen előéletet tanúsító 

erkölcsi bizonyítványt felvétel esetén kell benyújtani), 

–    beleegyező nyilatkozat, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a teljes pályázati anyagot 

megismerjék, és a pályázat elbírálásához felhasználják. 

A pályázat benyújtásának határideje: az Egészségügyi Közlönyben történő megjelenéstől számított 

20 napon belül. 

A pályázat elbírálása: a kinevezésről az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú 

Nonprofit Kft. vezetője dönt a pályázati határidő lejártát követő 15 napon belül, megfelelő pályázatot 

benyújtókkal történő személyes konzultációt követően. 



A pályázatot kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa, 

és ne vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, felmerülő költség 

megtérítését. 

Az állás betöltésének időpontja: leghamarabb 2022. június 1. napjától, határozatlan időre szóló 

munkaszerződés keretében, 3 hónap próbaidő kikötésével. 

Pályázat benyújtása: emailben az igazgato@ercsirendelo.hu címre, vagy zárt borítékban postai úton, 

vagy személyesen leadva az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit 

Kft., 2451 Ercsi, Esze Tamás utca 14. címre. 

További információ kérhető: (20) 910-96-18 telefonszámon. 

A pályázat közzétételének helye: ercsirendelo.hu weboldalon. 

Győr-Moson-Sopron megye 

Heves megye 

Mezőkeresztes Városi Önkormányzat (3441 Mezőkeresztes, Dózsa György u. 30.) Mezőkeresztes II. 

számú felnőtt háziorvosi körzet ellátási területén háziorvosi feladatok ellátására pályázatot hirdet. 

Ellátandó feladat: 

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

–    területi ellátási kötelezettséggel, kártyaszám: 1494, 

–    vállalkozási formában, 

–    az önkormányzattal kötött feladatellátási szerződésben rögzített feltételek szerint. 

Munkavégzés helye: 3441 Mezőkeresztes, Dózsa György u. 8. alatti önkormányzati tulajdonú, II. 

számú felnőtt körzet rendelője. 

Pályázati feltételek: 

–    az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben és a végrehajtásáról szóló 

313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, továbbá a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és fogorvosi 

tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte, valamint, 

–    a praxisengedélyhez szükséges jogszabályokban előírt feltételek igazolása, 

–    cselekvőképesség, 

–    a pályázó büntetlen előéletű, illetve nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, 

–    saját személygépkocsi, „B” kategóriás jogosítvány. 

Csatolandó dokumentumok: 

–    jogszabályban meghatározott iskolai végzettség, diploma másolata, 

–    képesítést igazoló okiratok másolata, 

–    részletes szakmai önéletrajz, amely tartalmazza a szakmai gyakorlatot is, 



–    három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány annak igazolására, hogy büntetlen 

előéletű, és nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, illetve a hatósági erkölcsi bizonyítvány 

megkéréséről szóló igazolás másolata, 

–    orvosi alkalmassági vizsgálat meglétét igazoló okmány másolata, 

–    Országos Kórházi Főigazgatóság által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel igazolása, 

–     Magyar Orvosi Kamarában fennálló tagság igazolása, 

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

pályázatot megismerjék és abba betekintsenek, 

–    a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak 

nyilvános tárgyalásához. 

A pályázat benyújtásának határideje: az Egészségügyi Közlönyben történő megjelenéstől számított 

30 napon belül. 

A pályázat elbírálása: a pályázat elbírálásáról Mezőkeresztes Városi Önkormányzat képviselő-

testülete dönt a pályázati határidő lejártát követő 30 napon belül. A feladatellátási szerződés 

tervezetét Mezőkeresztes Város jegyzője a pályázatok elbírálását megelőzően a pályázók 

rendelkezésére bocsátja. A képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül 

eredménytelennek nyilvánítsa, és nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből 

keletkező kár, felmerült költség megtérítését. 

Az álláshely betöltésének időpontja: vállalkozási formában a feladatellátási szerződés megkötését és 

az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján a Nemzeti 

Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötött finanszírozási szerződés hatálybalépését követően. 

A feladat ellátásának időtartama és az egyéb feltételek biztosítása: vállalkozási formában történő 

feladatellátás esetén Mezőkeresztes Városi Önkormányzat határozatlan időre szóló feladatellátási 

szerződést köt. A feladatellátáshoz szükséges orvosi rendelőt az önkormányzat bérletidíj-fizetési 

kötelezettség nélkül biztosítja. Igény esetén a háziorvosi rendelő emeletén egy 80 m2-es 

összkomfortos szolgálati lakás biztosított. 

Pályázat benyújtása: postai úton vagy személyesen Mezőkeresztes Városi Önkormányzat, 3441 

Mezőkeresztes, Dózsa György u. 30. címre, zárt borítékban – „Háziorvosi pályázat a II. számú felnőtt 

háziorvosi körzet ellátására” – megjelöléssel megküldve. 

További információ kérhető: Mezőkeresztes Város polgármesterétől és jegyzőjétől, (49) 530-100-as 

telefonszámon. 

A pályázat további közzétételének helye: Mezőkeresztes város honlapja www.mezokeresztes.hu 

Jász-Nagykun-Szolnok megye 

Komárom-Esztergom megye 

A Tatabányai Szent Borbála Kórház (2800 Tatabánya, Dózsa György út 77.) főigazgatója pályázatot 

hirdet az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (a továbbiakban: Eszjtv.) 

alapján Urológiai Osztályára és a hozzá tartozó Szakrendelőjébe szakorvosi munkakörbe. 

Bérezés: Eszjtv. szerint. 

Pályázati feltétel: 



–    1–3 év szakorvosi gyakorlat, 

–    urológiai szakvizsga, 

–    büntetlen előélet. 

Feladata: a képesítésének megfelelő szakorvosi tevékenység végzése az osztály és a hozzá tartozó 

járóbeteg-szakellátás területen. 

A jelentkezéshez csatolandók: 

–    végzettséget igazoló okmányok másolata, 

–    részletes szakmai önéletrajz, 

–    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: 2022. április 30. 

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. 

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. 

Nógrád megye 

Pest megye 

Somogy megye 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

Tolna megye 

Vas megye 

Veszprém megye 

Zala megye 

 


