
Pályázati hirdetmény betölthető állásokra 

hatályos: 2015.08.04 – 

2015. EüK. 13. szám pályázati felhívás 

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 Budapest, Arany János 

u. 6–8., illetve 1245 Budapest, Pf. 987), faxon (795-0192), 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 és Igazságügyi Hivatal 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 

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Fül-Orr-Gégészeti és Fej-

Nyaksebészeti Osztály fül-orr-gégész szakorvos, szakorvos-jelölt, rezidens munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Vas megye, 9700 Szombathely, Markusovszky utca 5. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: fül-orr-gégész orvosi tevékenység ellátása teljes 

munkaidőben. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– egyetem, fül-orr-gégész szakorvosi képesítés vagy ráképzés vállalása vagy szakképzés vállalása. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakmai végzettséget igazoló okiratok másolatai (orvosi diploma, szakvizsga bizonyítvány); 

– működési nyilvántartásba vétel igazolása; 

– szakmai önéletrajz; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázatát az illetékes bírálók véleményezzék és megismerjék. 

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

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. szeptember 7. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Markusovszky Egyetemi 

Oktatókórház címére történő megküldésével (9700 Szombathely, Markusovszky utca 5.). Kérjük a 

borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Sz/1445-0/2015, valamint 

a munkakör megnevezését: Fül-orr-gégész szakorvos, szakorvos-jelölt, rezidens. 

Elektronikus úton titkárság részére a titkarsag@markusovszky.hu e-mail címen keresztül. 

Személyesen: Dr. Káldy Zoltán orvosigazgató, Vas megye, 9700 Szombathely, Markusovszky utca 5. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. szeptember 28. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 



– www.aeek.hu. 

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

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYVEZETŐI 

ÉS ORVOSVEZETŐI ÁLLÁSOKRA 

Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás (5700 Gyula, Petőfi tér 3.) a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Gyulai Kistérség 

Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény intézményvezető (magasabb vezető) munkakör 

betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2020. október 15-ig szól. 

A munkavégzés helye: Békés megye, 5700 Gyula, Galamb u. 21. 

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

folyamatos működéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása; az alapító okiratban 

meghatározott feladatok végrehajtása; ellenőrzési, munkáltatói és kiadmányozási jogkör gyakorlása. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletében az intézményvezető számára 

előírt felsőfokú szakirányú végzettség; 

– legalább 5 év felsőfokú végzettséget, vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a szociális ellátás, 

gyermekvédelem területén végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat; 

– büntetlen előélet. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakmai önéletrajz; 

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program; 

– az iskolai végzettségeket igazoló okmányok másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

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

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul; 

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja. 



A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően, 2015. 

október 16. napjától betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 31. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sós Judit nyújt, a 06 (66) 526-850-es 

telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás címére történő 

megküldésével (5700 Gyula, Petőfi tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 

szereplő azonosító számot: 26-1/2015., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető, vagy 

– személyesen: Becsyné dr. Szabó Márta címzetes főjegyző, Békés megye, 5700 Gyula, Petőfi tér 3. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat véleményezi a pályázók személyes 

meghallgatását követően a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. § (9) bekezdése szerinti eseti 

bizottság. A pályázatot a társulási tanács bírálja el. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. szeptember 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– a társulásban részt vevő önkormányzatok székhelye szerinti: 

– helyi sajtókban – 2015. július 30.; 

– települések honlapján – 2015. július. 29.; 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a munkáltató fenntartja a jogot a pályázat 

eredménytelenné nyilvánítására. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyulaiszocszolgalat.hu honlapon 

szerezhet. 

*** 

A pápai Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő (8500 Pápa, Jókai u. 5–9.) főigazgatója 

pályázati felhívása 

Anaesthesiológiai és Intenzív osztályvezető főorvosi állásra, közalkalmazotti jogviszonyban: 

Pályázati feltételek: 

– aneszteziológia-intenzív terápiás szakvizsga; 

– legalább 10 éves szakmai gyakorlat; 

– vezetői gyakorlat. 

A pályázati anyag tartalma: 



– önéletrajz; 

– szakmai pályafutás, tudományos publikációk jegyzéke és a megpályázott állással kapcsolatos 

vezetői elképzelések; 

– orvosi diploma; 

– szakvizsgát tartalmazó iratok és a kötelező folyamatos továbbképzési időszak teljesítését igazoló 

okirat, OONYI-ba történt felvétel igazolásának másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– külföldön szerzett diploma esetén honosítás; 

– nyilatkozat a pályázati anyag elbírálásában részt vevők betekintési jogáról. 

Bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi. 

A pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kérem benyújtani. 

Belgyógyászati osztály osztályvezető főorvosi állásra, közalkalmazotti jogviszonyban: 

Pályázati feltételek: 

– belgyógyászat és/vagy gastroenterológus szakvizsga; 

– legalább 10 éves szakmai gyakorlat; 

– vezetői gyakorlat; 

– gastroenterológiai szakvizsga, illetve jártasság előnyt jelent. 

A pályázati anyag tartalma: 

– önéletrajz, szakmai pályafutás, tudományos publikációk jegyzéke és a megpályázott állással 

kapcsolatos vezetői elképzelések; 

– orvosi diploma, szakvizsgát tartalmazó iratok és a kötelező folyamatos továbbképzési időszak 

teljesítését igazoló okirat, OONYI-ba történt felvétel igazolásának másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– külföldön szerzett diploma esetén honosítás; 

– nyilatkozat a pályázati anyag elbírálásában résztvevők betekintési jogáról. 

Bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi. 

A pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kérem benyújtani. 

Valamennyi álláshoz: 

Érdeklődni lehet dr. Vörös Ibolya főigazgatótól, 8500 Pápa, Jókai u. 5–9., t.: 06 (89) 514-002. 



PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK ORVOSI ÁLLÁSOKRA 

Budapest 

Baranya megye 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) pályázatot hirdet az 5. számú 

házi gyermekorvosi körzet területi ellátási kötelezettségének biztosítására. 

Pályázati feltételek: 

– a házi gyermekorvosi tevékenységre vonatkozó hatályos jogszabályokban előirt végzettség, 

szakorvosi képesítés megléte; 

– büntetlen előélet. 

A pályázathoz csatolni kell: 

– szakmai önéletrajzot; 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt; 

– a végzettséget igazoló okiratok másolatát; 

– egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott működési engedélyt; 

– felelősségbiztosítást; 

– orvosi alkalmasságit; 

– cégkivonatot vagy egyéni vállalkozói igazolvány másolatát. 

Sikeres pályázat esetén: az Önkormányzat az önálló orvosi tevékenység végzéséről feladat-ellátási 

szerződést köt, mely határozatlan időre szól. 

A szerződéskötés várható időpontja: előreláthatólag 2016. február 1. napja. 

A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenést követő 30. nap. 

A pályázat elbírálásának határideje: a szakmai bizottsági meghallgatást követő képviselő testületi 

ülés (2015. október 29.) 

A pályázat benyújtásának helye és módja: a pályázatot Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának 

polgármestere részére (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.), zárt borítékban, „Pályázat a pécsi 5. számú házi 

gyermekorvosi körzet területi ellátási kötelezettségének ellátására” megjelöléssel, egy eredeti és egy 

másodpéldányban kell benyújtani. 

A pályázattal kapcsolatban információ kérhető Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán 

Főosztály munkatársától, dr. Osztásné dr. Varga-Pál Viktóriától [7621 Pécs, Széchenyi tér 1., tel.: 06 

(72) 533-853]. 

Bács-Kiskun megye 



Békés megye 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

Csongrád megye 

Fejér megye 

Győr-Moson-Sopron megye 

Hajdú-Bihar megye 

Heves megye 

Jász-Nagykun-Szolnok megye 

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet (5200 

Törökszentmiklós, Kossuth Lajos út 126.) igazgató főorvosának pályázati felhívása. 

Munkahely és munkakör megnevezése: 

III. számú házi gyermekorvosi szolgálat házi gyermekorvos. 

– közalkalmazott, később vállalkozói jogviszony keretében is betölthető majd az állás; 

– területi ellátási kötelezettséggel; 

– az intézetben diagnosztikai háttér biztosított (rtg, UH labor); 

– a gyermekháziorvosi rendelő jól felszerelt és nem régiben teljes felújítására került sor; 

– a gyermekháziorvosi alapellátásban három – tapasztalt – gyermekháziorvos dolgozik. 

Pályázati feltételek: 

– orvosi diploma, szakvizsgát igazoló dokumentumok; 

– büntetlen előélet. 

A pályázathoz csatolandó: 

– diploma vagy annak hiteles másolata; 

– MOK tagság, OONY igazolvány másolata; 

– részletes szakmai és személyes önéletrajz, illetve az eddigi tevékenységek ismertetése; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. 

Juttatások, egyéb információk: 

– bérezés: Kjt. szerint; 

– munkaruha: szabályzat szerint; 



– az állás 2015. október 1-jétől betölthető; 

– lakás megbeszélés tárgya. 

Pályázat benyújtása: dr. Lukács Zsuzsanna igazgató főorvosnak, VÖ EGYMI, cím: 5200 

Törökszentmiklós, Kossuth Lajos út 126., t.: 06 (56) 590-231. 

Komárom-Esztergom megye 

Kömlőd Község Önkormányzata (2853 Kömlód, Szabadság u. 9.) pályázatot hirdet háziorvosi 

munkakör betöltésére. 

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2853 Kömlőd, Pálóczi u. 21. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: felnőtt és gyermek (vegyes) háziorvosi ellátás területi 

ellátási kötelezettséggel, iskola és az óvoda intézmények orvosi feladatainak ellátása. 

Pályázati feltételek: 

– egyetem 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 11. §-a szerinti képesítés; 

– alapszintű MS Office (irodai alkalmazások); 

– „B” kategóriás jogosítvány; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– büntetlen előélet. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– szakmai önéletrajz; 

– pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul; 

– pályázó nyilatkozata, hogy a nyilvános tárgyalásba belegyezik vagy kéri a zárt ülés tartását. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2015. november 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. szeptember 7. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bogáth István polgármester a 06 (30) 604-

3188-as telefonszámon vagy Schvarczné Stieber Rita aljegyző nyújt a 06 (20) 470-3669-es 

telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 



Postai úton, a pályázatnak a Kömlőd Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (2853 

Kömlőd, Szabadság u. 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „háziorvos”. 

Elektronikus úton Bogáth István polgármester részére a hivatal@komlod.hu-e-mail címen keresztül. 

Személyesen: Bogáth István polgármester vagy Schvarczné Stieber Rita aljegyző, Komárom-

Esztergom megye, 2853 Kömlőd, Szabadság u. 9. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Képviselő-testületi ülésen. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. szeptember 18. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– www.komlod.hu – 2015. augusztus 3. 

*** 

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

hirdet közalkalmazotti jogviszonyban betölthető álláshelyekre az alábbi területre: 

Fekvőbeteg Osztályra: 

belgyógyász, fül-orr-gégész, idegsebész, infektológus, neurológus, pszichiáter, sebész, tüdőgyógyász 

szakorvosok részére. 

Járóbeteg, valamint diagnosztika területre: 

radiológus szakvizsgával rendelkező szakorvos részére. 

A közeljövőben kialakításra kerülő Sürgősségi Osztályra: 

oxyológia és sürgősségi orvostan szakorvos, vagy olyan szakorvos részére, aki elhivatottságot érez a 

szakma elsajátítása iránt. 

Központi Laboratóriumunkban várjuk továbbá klinikai laboratóriumi szakvizsgával, vagy biológusi 

képesítéssel rendelkezők jelentkezését. 

Az idegsebész és infektológus szakorvos munkakörbe várjuk egyéb jogviszonyban foglalkoztatott 

szakorvosok jelentkezését is (pl. vállalkozó, megbízásos jogviszony, szabadfoglalkozású jogviszony). 

Orvosszálláson garzonlakást biztosítunk. 

Valamennyi pályázathoz: 

Bérezés: megegyezés szerint. 

Feladatuk: a munkaköri leírásban foglaltak alapján, szakirányú képesítésének megfelelő szakorvosi 

tevékenység végzése. 

A pályázatokra szakorvosok jelentkezését várjuk, de szívesen fogadunk szakvizsga előtt állókat és 

rezidenseket is. 



A jelentkezéshez csatolandók: 

– végzettséget igazoló okmányok másolata; 

– működési nyilvántartás érvényesítéséről szóló határozat; 

– működési nyilvántartás meghosszabbításához szükséges kreditpontok igazolása; 

– kamarai tagság igazolása; 

– OONYI könyv másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány (erkölcsi); 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– előadások, publikációk listája; 

– hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában részt cvevők betekintési jogához. 

Jelentkezési határidő: 2015. augusztus 31. 

A pályázat elbírálása a benyújtási határidőt követő 15 napon belül. 

Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázati felhívás a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) honlapján is megtekinthető 2015. 

augusztus 1-jétől. 

A pályázati anyagot az Orvos igazgatói Titkárságra (a fentiekben megjelölt másolatokkal, önéletrajzzal 

együtt) kérjük benyújtani (2800 Tatabánya, Dózsa György út 77.). Telefon: 06 (34) 515-470. 

A borítékra kérjük írják rá: „Pályázat szakorvosi álláshelyre”, illetve „Pályázat biológusi álláshelyre”. 

Nógrád megye 

Pest megye 

A Gyál Városi Egészségügyi Központ (2360 Gyál, József Attila u. 1.) a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet háziorvos munkakör betöltésére. 

A közalkalmazott jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazott jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: 2360 Gyál, József Attila u. 1. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Gyál Város 5. számú háziorvosi körzetének területi 

ellátási kötelezettséggel járó háziorvosi feladatainak ellátása. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 



Pályázati feltételek: 

– orvos egyetemi végzettség; 

– a 4/2000. (II. 25.) EÜM rendelet 11. §-a szerinti szakképesítéssel rendelkezés; 

– büntetlen előélet; 

– a 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti feltételek megléte. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes fényképes szakmai önéletrajz; 

– a képesítést tanúsító okiratok (diploma, szakvizsga) másolata; 

– a működtetési jog meglétének vagy az államigazgatási szerv által a működtetési jog engedélyezési 

feltételeinek igazolása; 

– kamarai tagság igazolása; 

– nyilatkozat, hogy az eljárásban részt vevők a pályázati anyagot megismerhetik; 

– nyilatkozat, hogy sikeres pályázat esetén 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt nyújt be. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2015. szeptember 15. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 31. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Molnár Andor nyújt, a 06 (29) 540-882-es 

telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Városi Egészségügyi Központ címére történő megküldésével (2360 

Gyál, József Attila  

u. 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni: pályázat háziorvosi állásra. 

– személyesen: 2360 Gyál, József Attila u.1. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a határidőben beérkező pályázatokról a munkáltatói jogkör 

gyakorlója a benyújtási határidőt követően dönt, melynek eredményéről a pályázók értesítést 

kapnak. A sikertelen pályázatok iratanyagait – amennyiben 90 napon belül nem veszik át – 

megsemmisítjük. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. szeptember 5. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 

– https://kozigallas.gov.hu; 

– www.eukozpontgyal.hu. 



Somogy megye 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

Tolna megye 

Vas megye 

Veszprém megye 

A pápai Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő (8500 Pápa, Jókai u. 5–9.) főigazgatója 

pályázatot hirdet szakorvosi munkakörben 

Szemész szakorvosi állásra 

Az egynapos szemsebészeti tevékenység koordinálása, vezetése. 

Pályázati 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. 

Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kérem benyújtani. 

Bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi. 

Csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvosi állásra 

Pályázati 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 másolata; 

– OONYI-ba történt felvétel igazolásának másolata; 

– külföldön szerzett diploma esetén honosítás. 

Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kérem benyújtani. 

Bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi. 

Szülész-nőgyógyász szakorvosi állásra 

Pályázati 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 másolata; 

– OONYI-ba történt felvétel igazolásának másolata; 

– külföldön szerzett diploma esetén honosítás. 

Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kérem benyújtani. 

Bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi. 

Sebész szakorvosi állásra 

Pályázati 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. 

Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kérem benyújtani. 

Bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi. 

Belgyógyász szakorvosi állásra 

Pályázati feltétel: 

– belgyógyász szakorvos, szakorvos-jelölt. 

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; 

– szakvizsga előtt álló (rezidens) jelentkezését is elfogadjuk. 

Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kérem benyújtani. 

Bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi. 

Radiológus szakorvosi állásra 

Pályázati feltétel: 

– radiológus 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. 

Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kérem benyújtani. 

Bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi. 

Sürgősségi Betegellátó Osztályra szakorvosi állásra 

Pályázati 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. 

Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kérem benyújtani. 

Bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi. 

Bőrgyógyász szakorvosi állásra 

Pályázati feltétel: 

– bőrgyógyász szakorvosi végzettség. 

Pályázati anyag tartalma: 

– önéletrajz; 



– szakmai pályafutás; 

– orvosi diploma; 

– szakvizsgát tartalmazó iratok és a működési nyilvántartásról érvényes igazolás; 

– OONYI-ba történt felvétel igazolásának másolata; 

– külföldön szerzett diploma esetén honosítás. 

Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kérem benyújtani. 

Bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi. 

Valamennyi álláshoz: 

Érdeklődni lehet dr. Vörös Ibolya főigazgatótól, 8500 Pápa, Jókai u. 5–9., t.: 06 (89) 514-002. 

Zala megye 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK GYÓGYSZERÉSZI, GYÓGYSZERTÁRI ASSZISZTENSI ÁLLÁSOKRA 

A pápai Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő (8500 Pápa, Jókai u. 5–9.) főigazgatója 

pályázati felhívása gyógyszerész állásra. 

Pályázati feltétel: 

– szakirányú végzettség . 

Pályázati anyag tartalma: 

– önéletrajz; 

– gyógyszerészi diploma, működési nyilvántartásról érvényes igazolás; 

– külföldön szerzett diploma esetén honosítás. 

Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kérem benyújtani. 

Bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi. 

Érdeklődni lehet dr. Vörös Ibolya főigazgatótól, 8500 Pápa, Jókai u. 5–9., t.: 06 (89) 514-002. 

 


