
Pályázati hirdetmény betölthető állásokra  

hatályos: 2015.09.09 – 

2015. EüK. 15. 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 

A Szent Imre Egyetemi Oktatókórház (1115 Budapest, Tétényi út 12–16.) főigazgató főorvosa a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 20/A. §-a alapján 

pályázatot hirdet az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztály osztályvezető főorvos beosztás 

ellátására határozatlan idejű közalkalmazotti 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 feltétel: 

– aneszteziológiai és intenzív terápiás szakvizsga; 

– legalább 10 éves szakmai gyakorlat; 

– vezetői gyakorlat; 

– egészségi alkalmasság; 

– büntetlen előélet. 

Előnyt jelent: 

– tudományos tevékenység; 

– nyelvismeret; 

– tudományos fokozat. 

Csatolandó: 

– fényképes szakmai önéletrajz (kézzel írott formában is); 

– orvosi diploma és szakvizsga bizonyítványok másolatai; 

– szakmai-, vezetői koncepció; 

– erkölcsi bizonyítvány; 

– határozat a működési nyilvántartásba vételről; 

– hozzájárulási nyilatkozat, hogy a pályázatban foglaltak közölhetők harmadik személlyel és a 

pályázatban szereplő személyes adatokat a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik. 

Illetmény és juttatások: a Kjt. szabályai alapján, megegyezés szerint. 

A pályázat benyújtási határideje: a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) honlapján történő 

2015. szeptember 4-ei megjelenéstől számított 30 nap. 

A pályázat elbírálási határideje: a pályázatok benyújtási határidejét követő 21 napon belül. 



Az állás betöltésének várható ideje: az elbírálást követően azonnal. 

A pályázatot Prof. Dr. Bedros J. Róbert főigazgató főorvos, főtanácsos részére postai úton kell 

benyújtani. Cím: 1115 Budapest, Tétényi út 12–16. 

*** 

A Szent Imre Egyetemi Oktatókórház (1115 Budapest, Tétényi út 12–16.) főigazgató főorvosa a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 20/A. §-a alapján 

pályázatot hirdet a Képalkotó Diagnosztikai Osztály osztályvezető főorvos beosztás ellátására 

határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezéssel és 5 év határozott időre szóló vezetői megbízással. 

Munkakörhöz kapcsolódó lényeges feladatok: Képalkotó Diagnosztikai Osztály szakmai munkájának 

tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése. 

Pályázati feltétel: 

– radiológus szakvizsga; 

– legalább 10 éves szakmai gyakorlat; 

– vezetői gyakorlat; 

– egészségi alkalmasság; 

– büntetlen előélet. 

Előnyt jelent: 

– tudományos tevékenység; 

– nyelvismeret; 

– tudományos fokozat. 

Csatolandó: 

– fényképes szakmai önéletrajz (kézzel írott formában is); 

– orvosi diploma és szakvizsga bizonyítványok másolatai; 

– szakmai-, vezetői koncepció; 

– erkölcsi bizonyítvány; 

– határozat a működési nyilvántartásba vételről; 

– hozzájárulási nyilatkozat, hogy a pályázatban foglaltak közölhetők harmadik személlyel és a 

pályázatban szereplő személyes adatokat a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik. 

Illetmény és juttatások: a Kjt. szabályai alapján, megegyezés szerint. 



A pályázat benyújtási határideje: a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) honlapján történő 

2015. szeptember 4-ei megjelenéstől számított 30 nap. 

A pályázat elbírálási határideje: a pályázatok benyújtási határidejét követő 21 napon belül. 

Az állás betöltésének várható ideje: az elbírálást követően azonnal. 

A pályázatot Prof. Dr. Bedros J. Róbert főigazgató főorvos, főtanácsos részére postai úton kell 

benyújtani. Cím: 1115 Budapest, Tétényi út 12–16. 

*** 

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

pályázatot hirdet Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház – Kaposvár Patológiai Osztály 

osztályvezető főorvos munkakör betöltésére. 

Jogviszony időtartama: a kinevezés határozatlan időre, a vezetői megbízás határozott időre – 5 évre 

– történik. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős közalkalmazotti jogviszony. 

Főbb feladatok: az osztály szakmai vezetése, vezetésével összefüggő szervezési feladatok 

végrehajtása, a jogszabályi előírásoknak és a területi ellátási kötelezettségnek megfelelő 

működtetése. Az osztályt érintő szakmai protokollok aktualizálása, graduális és posztgraduális 

képzésben való aktív részvétel. 

Pályázati feltételek: 

– orvostudományi egyetem általános orvosi diploma; 

– patológia szakvizsga; 

– egészségügyi alkalmasság; 

– büntetlen előélet; 

– legalább 10 éves vezetői tapasztalat; 

– vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– PhD tudományos fokozat, oktatói jártasság. 

A pályázathoz csatolni kell: 

– a pályázó személyes adatait is tartalmazó részletes szakmai önéletrajzot; 

– az iskolai végzettséget és szakképesítést igazoló dokumentumok hiteles másolatát; 

– érvényes működési nyilvántartási igazolást; 

– MOK tagsági igazolást; 



– érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt; 

– a vezetésre vonatkozó szakmai koncepciót; 

– nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. 

A pályázat benyújtható: postai úton, a pályázatnak a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 

Főigazgató címére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 20–32.). 

Díjazás: a Kjt.-t figyelembe véve, megegyezés alapján kerül megállapításra. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. szeptember 30. 

A bizalmasan kezelt pályázatok a benyújtási határidőt követően elbírálásra kerülnek, a munkakör 

2015. november 1-jétől betölthető. 

Pályázattal kapcsolatban információt nyújt: Dr. Papp Erzsébet orvosigazgató – 06 (82) 501-

300/1321-es telefonszámon. 

*** 

A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház főigazgató főorvosa (9024 Győr, Vasvári Pál u. 2–4.) pályázatot 

hirdet a Gyermeksebészeti Osztály osztályvezető főorvosi állására. 

Kinevezés határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban (főorvosi/szakorvosi munkakörre), 3 

hónapos próbaidővel történik. 

Az osztályvezető főorvosi megbízás határozott időre, 5 évre szól. 

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 9024 Győr, Vasvári P. utca 2–4. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Feladata a Gyermeksebészeti Osztály munkájának szervezése és zavartalan működésének biztosítása. 

Az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása. 

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

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

Pályázati feltételek: 

– orvosi diploma; 

– gyermeksebészeti szakvizsga; 

– legalább 10 éves szakmai gyakorlat; 

– büntetlen előélet. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– tudományos munka; 



– idegen nyelvismeret. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata; 

– szakmai vezetői elképzelések; 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; 

– Orvosok Országos Nyilvántartásáról másolat (alapnyilvántartás); 

– érvényes működési nyilvántartás igazolása; 

– MOK tagság igazolása; 

– publikációs jegyzék; 

– nyilatkozat, melyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati 

anyagot megismerhetik; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 

A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 7. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Prof. Dr. Oláh Attila orvosigazgató nyújt, a 06 

(96) 503-320-as telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton: a pályázatnak a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház címére történő megküldésével 

(9024 Győr, Vasvári Pál utca 2–4.) vagy 

– személyesen: PAMOK Humán Erőforrások Osztálya, Győr-Moson-Sopron megye, 9024 Győr, Vasvári 

Pál utca 2–4. 

Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5/1268-1/2015., 

valamint a beosztás megnevezését: osztályvezető főorvos (Gyermeksebészeti Osztály). 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény (Kjt.) 20/A. és 20/B. §-ban, továbbá a Kjt. egészségügyi intézményekben történő 

végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. §-ban foglaltaknak megfelelően. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. december 3. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 



– ÁEEK honlapján: 2015. szeptember 5. 

– KIH honlapján: 2015. szeptember 5. 

– PAMOK honlapon: 2015. szeptember 5. 

Garzonházban férőhely biztosított. 

*** 

A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház főigazgató főorvosa (9024 Győr, Vasvári Pál u. 2–4.) pályázatot 

hirdet a Csecsemő- és gyermek fül-orr-gégegyógyászati Részleg részlegvezető főorvosi állására. 

Kinevezés határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban (főorvosi/szakorvosi munkakörre), 3 

hónapos próbaidővel történik. 

A részlegvezető főorvosi megbízás határozott időre, 5 évre szól. 

A munkavégzés helye: 

Győr-Moson-Sopron megye, 9024 Győr, Vasvári P. utca 2-4. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

A Csecsemő- és gyermek fül-orr-gégegyógyászati Részleg munkájának szervezése és zavartalan 

működésének biztosítása. Az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása. 

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

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

Pályázati feltételek: 

– orvosi diploma; 

– csecsemő- és gyermek fül-orr-gégegyógyászati szakvizsga; 

– legalább 10 éves szakmai gyakorlat; 

– büntetlen előélet. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– tudományos munka. 

– idegen nyelvismeret 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata; 

– szakmai vezetői elképzelések; 



– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; 

– Orvosok Országos Nyilvántartásáról másolat (alapnyilvántartás); 

– érvényes működési nyilvántartás igazolása; 

– MOK tagság igazolása; 

– publikációs jegyzék; 

– nyilatkozat, melyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati 

anyagot megismerhetik; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul. 

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

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 7. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Prof. Dr. Oláh Attila orvosigazgató nyújt, a 06-

96-503-320-as telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton: a pályázatnak a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház címére történő megküldésével 

(9024 Győr, Vasvári Pál utca 2–4.) vagy 

– személyesen: PAMOK Humán Erőforrások Osztálya, Győr-Moson-Sopron megye, 9024 Győr, Vasvári 

Pál utca 2–4. 

Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5-1269-1/2015. 

valamint a beosztás megnevezését: részlegvezető főorvos (Csecsemő- és gyermek fül-orr-

gégegyógyászati Részleg). 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény (Kjt.) 20/A. és 20/B. §-ban, továbbá a Kjt. egészségügyi intézményekben történő 

végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. §-ban foglaltaknak megfelelően. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. december 3. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– ÁEEK honlapján: 2015. szeptember 5. 

– KIH honlapján: 2015. szeptember 5. 

– PAMOK honlapon: 2015. szeptember 5. 

Garzonházi férőhelyet tudunk biztosítani. 



*** 

Bács-Kiskun megyei Kórház Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató 

Kórháza (6000 Kecskemét, Nyíri út 38.) pályázati felhívása. 

A munkavégzés helye: Kalocsai Szent Kereszt Tagkórháza (6300 Kalocsa, Kossuth L. u. 34–36., Pf.: 

62.). 

Munkakör megnevezése: Krónikus belgyógyászati osztály, osztályvezető főorvos. 

Vezetői megbízását a főigazgató adja, és a munkáltatói jogkört mint egyszemélyi felelős vezető 

gyakorolja felette. 

Feladata: a krónikus belgyógyászati ellátás vezetése, szakmai irányítása. A fekvőbeteg szakellátás 

orvos szakmai feltételeinek biztosítása. Munkáltatói feladatok végzése, szakmai és közösségi munka 

feltételeinek biztosítása, jó interdisciplináris kapcsolatok kialakítása. 

Pályázati feltételek: 

– orvostudományi egyetem; 

– belgyógyászati szakképesítés. 

– több éves szakmai gyakorlat; 

– rendszeres szakmai továbbképzés; 

– vezetés területén szerzett gyakorlat (ideértve: részleg, csoport, szakambulancia, szakrendelés vagy 

önálló szakmai profil irányítása, koordinálása); 

– tudományos tevékenység; 

– egészségügyi menedzseri ismeretek, illetve annak megszerzésére irányuló képzésben való 

részvétel; 

– nyelvismeret; 

– büntetlen előélet. 

Pályázat tartalmi követelményei: 

– személyi és foglalkozási adatok; 

– részletes szakmai élet bemutatása; 

– az osztály vezetésére, a szakmai munka irányítására vonatkozó elképzelései; 

– az osztályra vonatkozó személyi és tárgyi feltételek meghatározása; 

– tudományos munkák jegyzéke; 

– működési bizonyítvány, referenciák; 



– diploma és szakorvosi bizonyítvány másolatok; 

– szakmai továbbképzésről szóló igazolások; 

– érvényes erkölcsi bizonyítvány; 

– működési nyilvántartás igazolása; 

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázatát az illetékes bizottságok véleményezzék és 

megismerjék. 

Közigállás honlapon való publikálás dátuma: 2015. augusztus10. 

Pályázat benyújtásának határideje: 2015. szeptember 20. 

Pályázat elbírálásának határideje: 2015. szeptember 28. 

Bér: megegyezés tárgyát képezi. 

A munkakör betöltésének időpontja: a pályázati eljárás lefolytatását követően. 

A pályázati eljárás lefolytatása a 233/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján történik. 

A pályázattal kapcsolatban további információt dr. Svébis Mihály főigazgató ad. Tel.: (76) 516-727. 

A pályázat benyújtásának a címe: Bács-Kiskun megyei Kórház Szegedi Tudományegyetem Általános 

Orvostudományi Kar Oktató Kórháza (6000 Kecskemét, Nyíri út 38.). 

*** 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház (3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 

72–76.) főigazgató főorvosa pályázatot hirdet a Szemészeti Osztály osztályvezető főorvosi állásának 

betöltésére. 

Pályázati feltételek: 

– szemész szakorvosi képesítés; 

– a szemészet valamennyi szakterületén szerzett jártasság; 

– tudományos minősítés, vagy megszerzésének vállalása 3 éven belül; 

– vezetői gyakorlat; 

– graduális és posztgraduális képzésben szerzett tapasztalat és készség; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– igazolás működési nyilvántartásba vételről; 

– igazolás orvosi kamarai tagságról; 

– nyilatkozat a pályázati anyag elbírálásában részt vevők betekintési jogáról. 



A törvényben előírt dokumentációkon túlmenően csatolni kell az eddigi szakmai tevékenységet is 

magába foglaló részletes önéletrajzot, valamint szakmai elképzelést és programot. 

Szolgálati lakás megbeszélés tárgyát képezi. 

Az álláshirdetés Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) honlapján történő megjelenése: 2015. 

szeptember 4. A pályázatot kérjük az intézet Humánpolitikájára benyújtani 2015. október 9-ig. Az 

állás a sikeres pályázati eljárás lefolytatását követően azonnal betölthető. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYVEZETŐI 

ÉS ORVOSVEZETŐI ÁLLÁSOKRA 

A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán 

Szolgáltató Központ (1072 Budapest, Nyár u. 7.) pályázatot hirdet egészségügyi koordinációért 

felelős szakmai igazgatóhelyettes beosztás ellátására. A kinevezés határozatlan idejű közalkalmazotti 

jogviszonyban egészségügyi koordinátor munkakörre, 4 hónap próbaidővel történik. A magasabb 

vezetői megbízás határozott időre 5 évre szól. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Budapest, Nyár utca 7. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a gyógyító-megelőző 

tevékenységet végző szervezeti egységek munkájának összehangolása és ellenőrzése. Figyelemmel 

kíséri, értékeli az ellátási területen élő lakosság megbetegedési viszonyait, a kapcsolódó statisztikai 

adatokat, ellátottsági és működési mutatókat. Kapcsolatot tart az egészségügyi alapellátás szakmai 

képviseleteivel, közreműködik az információs és dokumentációs rendszer továbbfejlesztésében. Részt 

vesz az ügyeleti rendszer megszervezésében és ellenőrzésében. 

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

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

Pályázati feltételek: 

– egyetem, egészségügyi menedzser, egészségügyi ügyvitelszervező; 

– büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– egészségügyi intézményben legalább 1–3 év vezetői tapasztalat. 

Elvárt kompetenciák: 

– kiváló szintű stratégiai gondolkodás; 

– jó szintű stressztűrő képesség; 

– kiváló szintű szervezőkészség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 



– szakmai önéletrajz bérigény feltüntetésével; 

– motivációs levél, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; 

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

eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul; 

– szakmai koncepció az Erzsébetvárosi Önkormányzat Stratégiai és Területi Ellátási Modell alapján, 

mely megtalálható: www.erzsebetvaros.hu oldalon. 

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

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 12. 

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Hunya Gabriella részére az allas@bjhuman.hu 

e-mail címen keresztül. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a magasabb vezetői beosztásra kiírt pályázat esetén a 

pályázót a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a kinevezési jogkör gyakorlója 

által létrehozott háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintő szakértelemmel rendelkező 

bizottság hallgatja meg. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. november 2. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– www.bjhuman.hu – 2015. szeptember 10. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BJ/156-

61/2015., valamint a beosztás megnevezését: „egészségügyi koordinációért felelős szakmai 

igazgatóhelyettes”. 

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

*** 

A Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak (1125 Budapest, Diós árok 1–3.) a 

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

János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak Urológiai Osztály osztályvezető főorvos munkakör 

betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól. 



A munkavégzés helye: 1125 Budapest, Diós árok 1–3. 

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

munkakörbe tartozó feladatok mellett ellátja az urológiai osztály osztályvezető főorvosi feladatait. 

Vezeti, irányítja, koordinálja és ellenőrzi az osztály betegellátó munkáját, ellátja a vezetése alatt álló 

dolgozók szakmai felügyeletét. Irányítja, koordinálja, ellenőrzi tevékenységüket, megszervezi a 

szakterület ügyeleti, készenléti rendjét. Biztosítja az intézet vagyonát alkotó és az intézet 

költségvetéséből fedezett anyagoknak és eszközöknek rendeltetésszerű és az ésszerű 

takarékosságnak megfelelő gazdaságos használatát. Folyamatosan ellenőrzi az osztály 

dokumentációit, ellátja az osztály működéséhez szükséges egyéb szervezési feladatait. 

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

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

Pályázati feltételek: 

– egyetem, urológus szakorvos; 

– legalább 5 év urológus szakorvosi gyakorlat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– aktív fekvőbeteg osztályon szerzett szakorvosi gyakorlat; 

– angol és/vagy német nyelvből szerzett középfokú C típusú nyelvvizsga; 

– felhasználó szintű számítógépes ismeretek; 

– PhD fokozat vagy PhD tanulmányok folytatása és a fokozat megszerzése 3 éven belül; 

– egészségügyi szakmenedzseri végzettség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes, fényképes szakmai önéletrajz; 

– szakmai vezetési elképzelések; 

– végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolatai, továbbképzések, publikációk 

összefoglaló jegyzéke; 

– érvényes működési nyilvántartás igazolásának másolata; 

– érvényes MOK tagság igazolás másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a 

pályázati eljárással összefüggésben kezeljék, a bírálatban részt vevők megismerjék és véleményezzék. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2016. január 1. napjától 

tölthető be. 



A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 16. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szent János Kórház és Észak-budai 

Egyesített Kórházak címére történő megküldésével (1125 Budapest, Diós árok 1–3. Emberi Erőforrás 

és Gazdálkodási Osztály). Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 

számot: 100/2015., valamint a munkakör megnevezését: „Osztályvezető”. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. november 20. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– www.janoskorhaz.hu – 2015. szeptember 10. 

– www.aeek.hu – 2015. szeptember 10. 

*** 

A XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. (1139 Budapest, Szegedi út 17.) pályázatot hirdet 

osztályvezető kardiológus főorvosi beosztás betöltésére. A munkaviszony teljes munkaidőre, 

határozatlan időtartamra szól. 

A vezetői megbízással járó feladat: a járóbeteg szakellátás keretében működő kardiológiai osztály 

vezetése, szakmai irányítása, zavartalan működésének biztosítása. 

Pályázati feltételek: 

– orvostudományi egyetem; 

– kardiológus szakorvosi szakvizsga, érvényes státusz az ENKK működési nyilvántartásában és 

érvényes kamarai tagság; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. 

Előnyt jelent legalább öt éves vezetői gyakorlat. 

A pályázatokat a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül várjuk. 

A pályázati kiírással kapcsolatos további információt nyújt dr. Hertzka Péter ügyvezető igazgató a 06 

(30) 940-4212-es telefonszámon. 

*** 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.) a közalkalmazottak 

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

Szociális Intézmények Igazgatósága intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2016. január 1.–2017. 

december 31-ig szól. 



A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Piaristák tere 7. 

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

Az intézmény egyszemélyi felelős vezetőjeként biztosítja az intézmény szakszerű működését, felelős 

az intézmény ésszerű és takarékos gazdálkodásáért, a költségvetési előirányzat betartásáért; 

gyakorolja munkáltatói jogokat az intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak tekintetében; 

képviseli az intézményt a fenntartó önkormányzat és más hatóságok előtt. 

Az intézményvezető közalkalmazotti munkaköre: szociális és egészségügyi menedzser. 

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

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

Pályázati feltételek: 

– egyetem, orvostudományi egyetemi végzettség vagy mesterképzési szakon szerzett egészségügyi 

menedzser képesítés; a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv.-nek a szociális, 

valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról rendelkező 

257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében megjelölt szakmai gyakorlat; 

– a Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő 

végrehajtásáról rendelkező 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. § (7) bekezdés e) pontjában 

foglaltaknak megfelelően a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 

30.) NM rendelet alkalmazási körébe tartozó munkakör, magasabb vezetői megbízás esetén a pályázó 

nyilatkozatának becsatolása szükséges, mely szerint a gyermekek védelméről és a gyámhatósági 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele 

szemben nem áll fenn; 

– a munkáltatónál közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. tv. 20. § (2) bekezdésében foglaltak alapján kinevezhető. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakmai önéletrajz, az igazgatóság vezetésére vonatkozó program a fejlesztési elképzelésekkel; 

– végzettséget igazoló bizonyítványok másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– a korábbi jogviszonyokról munkáltatói igazolás; 

– nyilatkozatok: adatkezeléshez, a személyét érintő ügy nyilvános ülésen történő tárgyalásához, a 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2016. január 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 14. 



A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csonka Imre osztályvezető nyújt a 06 (76) 

513-595-ös telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Kecskemét Megyei Jogú Város 

Közgyűlése címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.). Kérjük, a borítékon 

feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 20.066/2015., valamint a munkakör 

megnevezését: „Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága intézményvezetője”. 

Személyesen: Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humánszolgáltatási Iroda 

Tásadalompolitikai Osztály, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. november 26. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– www.kecskemet.hu – 2015. szeptember 14. 

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

*** 

Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház (3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.) a közalkalmazottak 

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

Erzsébet Kórház Központi Intenzív Osztály osztályvezető főorvos beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: 

A vezetői megbízás határozott időre, legfeljebb 5 évig szól. 

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: szakorvosi 

munkakörben aneszteziológiai-intenzív terápiás szakorvosi feladatok ellátása, a Központi Intenzív 

Osztály működésének szakmai irányítása, ellenőrzése. 

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

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

Pályázati feltételek: 

– egyetem, aneszteziológiai-intenzív terápiás szakvizsga; 

– gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások); 

– érvényes működési engedély és kamarai tagság; 

– egészségügyi alkalmasság; 

– büntetlen előélet, cselekvőképesség. 



A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– szakirányhoz kapcsolódó további szakvizsga; 

– osztályvezető főorvos – legalább 3–5 év szakmai tapasztalat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolatban; 

– szakmai önéletrajz; 

– szakmai vezetői program; 

– érvényes működési engedély és kamarai tagság igazolása; 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– írásbeli hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők 

megismerjék, a pályázó személyes adatait a pályázattal kapcsolatban kezeljék. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2015. október 15. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. szeptember 21. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kovács Lajos nyújt, a 06 (47) 525-302-es 

telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház 

címére történő megküldésével (3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.). Kérjük, a borítékon feltüntetni 

a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 0724/2015., valamint a beosztás megnevezését: 

„Szakorvos”. 

Személyesen: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokról a főigazgató dönt a véleményező bizottság 

és a szakmai kollégium véleményének figyelembevételével. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. október 5. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– ÁEEK honlapja – 2015. augusztus 24. 

– Munkáltató honlapja – 2015. augusztus 24. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: bérezés megegyezés szerint. Igény esetén 

szolgálati lakást biztosítunk. 

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

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK ORVOSI ÁLLÁSOKRA 



Budapest 

Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft. (1043 Budapest, Görgey Artúr út 30.) pályázatot hirdet 

szemész szakorvos 

nőgyógyász szakorvos 

ortopéd szakorvos 

munkakör betöltésére. 

Pályázati feltételek: 

– orvostudományi egyetem; 

– szakirányú szakorvosi végzettség; 

– érvényes működési engedély; 

– igazolás OONY-ba vételről, kamarai tagságról; 

– 3 hónapnál nem régebbi e. b. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– további szakképesítés, szakrendelőben szerzett tapasztalat. 

A foglalkoztatás jellege: teljes vagy részmunkaidő. 

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatosan. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnali kezdéssel. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Király Ferenc orvosigazgató nyújt a 06 (1) 

369-4777/1695-ös telefonszámon. 

Önéletrajzát várjuk az orvosigazgato@ujpestiszakrendelo.hu e-mail címre vagy postai úton az Újpesti 

Egészségügyi Nonprofit Kft. címére (1043 Budapest, Görgey Artúr utca 30.) 

*** 

A Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat (1074 Budapest, Csengery u. 25.) a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet: iskola-egészségügyi 

orvos munkakör betöltésére. 

Pályázati feltételek: 

– egyetemi végzettség; 

– belgyógyász vagy gyermekgyógyász szakvizsga; 

– belgyógyász vagy gyermekgyógyász területen szerzett legalább 1–3 év szakmai tapasztalat; 



– MOK tagság; 

– érvényes működési engedély; 

– büntetlen előélet, cselekvőképesség. 

Előnyt jelentő kompetenciák: 

– iskolaegészségtan és ifjúságvédelem szakvizsga. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: a 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet szerinti iskola-

egészségügy feladatainak ellátása. 

A munkavégzés helye: 1074 Budapest, Csengery u. 25. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

Közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti. 

Illetmény és juttatások: 

– az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény rendelkezései az irányadók; 

– jutalmazási rendszer (intézményi); 

– béren kívüli juttatás; 

– személyiség és készségfejlesztő programok; 

– ingyenes csapatépítő programok (dolgozó részére). 

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

betölthető. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok: 

– részletes, fényképes szakmai önéletrajz; 

– végzettség(ek)et igazoló okirat(ok) másolata; 

– érvényes működési engedély és MOK tagság igazolás másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyag elbírálásában részt vevők a pályázati anyagot 

megismerhetik, és abba betekinthetnek. 

Pályázat publikálása: 2015. augusztus 9. 

Pályázat benyújtásának határideje: 2015. szeptember 30. 

A pályázatok elbírálásának határideje: 2015. október 9. 



A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt: Dr. Szabó Katalin orvosigazgató, tel.: 06 

(1) 322-3220. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat 

címére történő megküldésével (1074 Budapest, Csengery utca 25.). Kérjük, a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: „04/179/2015.”, valamint a munkakör 

megnevezését: „Iskola-egészségügyi orvos”. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tesz.co.hu weboldalon szerezhet. 

Baranya megye 

Bács-Kiskun megye 

Békés megye 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

Az Abaújvári Háziorvosi és Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás (3898 Abaújvár, Petőfi út 4.) 

pályázatot hirdet háziorvos munkakör betöltésére. 

Munkahely és munkakör: Abaújvár körzet (Abaújvár, Kéked, Pányok, Zsujta) területi ellátási 

kötelezettséggel; háziorvos – közalkalmazotti/vállalkozási formában – területi ellátási 

kötelezettséggel. 

Pályázati feltételek: 

egyetemi végzettség; a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 11. §-a szerinti szakképesítések valamelyikének, 

valamint a 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben előírt feltételeknek a megléte; büntetlen előélet; 

„B” kategóriás jogosítvány; vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 

Pályázathoz csatolandó: 

– határozat, hogy a pályázó megfelel a működtetési jog engedélyezési feltételeinek; 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– orvosi diploma, valamint a szakképzettséget igazoló diploma másolata; 

– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– működtetési jog meglétének, vagy az egészségügyi államigazgatási szerv által működtetési jog 

engedélyezési feltételei fennállásának igazolása. 

Juttatások és egyéb információk: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, illetve vállalkozási forma esetén a mindenkori OEP 

finanszírozás rendelkezései az irányadók. 

Munkáltatóval kapcsolatos egyéb információ: igény esetén Abaújvár településen szolgálati lakás 

biztosítható. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. szeptember 30. 



A pályázat elbírálása: a pályázatot az Abaújvári Háziorvosi és Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás 

Társulási Tanácsa bírálja el a 2015. szeptember 30. napot követő társulási tanácsülésen. Az állás az 

elbírálást követően tölthető be. 

További információ kérhető: Abaújvár polgármesterétől, Sivák Tamástól a (46) 388-082-es és a (30) 

315-8922-es telefonszámokon. 

Pályázati cím: Gönci Közös Önkormányzati Hivatal, 3895 Gönc, Kossuth Lajos utca 71. A borítékra 

kérjük ráírni: „Pályázat Abaújvári háziorvosi munkakör betöltésére” 

Csongrád megye 

Fejér megye 

Győr-Moson-Sopron megye 

Hajdú-Bihar megye 

Heves megye 

A Mátrai Gyógyintézet főigazgatója (3233 Mátraháza, hrsz.: 7151.) pályázatot hirdet határozatlan 

idejű, közalkalmazotti jogviszonyban az alábbi állások betöltésére: 

pulmonológus (szak)orvos. 

Feladata: az intézet gyógyító munkájában való részvétel a munkaköri leírásban foglaltak alapján, 

szakirányú képesítésének megfelelő szakorvosi tevékenység végzése. Aktívan részt vesz 

bronchológiai, valamint az intervenciós bronchológiai team munkájában. 

Pályázati feltételek 

– orvosi diploma megléte; 

– pulmonológus szakvizsga megléte; 

– az állásra elsősorban szakorvosok jelentkezését várjuk, de jelentkezhetnek szakvizsga előtt állók is; 

– magyar nyelvtudás, büntetlen előélet, cselekvő képesség; 

– a feladat vállalkozói formában is ellátható. 

Csatolandó dokumentumok: 

– OONY-ba történt felvétel és a MOK tagság igazolása (egyszerű másolatban), végzettséget igazoló 

okiratok másolata (egyetemi diploma, szakvizsga oklevél, vagy szakvizsga előtti állapot igazolása, 

stb.); 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előéletről (erkölcsi bizonyítvány); 

– szakmai önéletrajz; 



– beleegyező nyilatkozat, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a teljes pályázati anyagot 

megismerjék és a pályázat elbírálásához felhasználják. 

általános orvos 

Feladatai: az intézet gyógyító munkájában való részvétel, a munkaköri leírásban foglaltak alapján a 

kijelölt betegellátó osztályon orvosi tevékenység végzése. Aktív részvétel pulmonológiai, a 

bronchológiai, valamint az intervenciós bronchológiai team munkájában. 

Pályázati feltételek: 

– orvosi diploma megléte; 

– tüdőgyógyász szakvizsga; 

– az állásokra elsősorban szakorvosok jelentkezését várjuk, de jelentkezhetnek szakvizsga előtt állók 

is; 

– a feladat vállalkozási formában is ellátható; 

– magyar nyelvtudás, büntetlen előélet, cselekvőképesség, 

Csatolandó dokumentumok: 

– OONY-ba történt felvétel és a MOK tagság igazolása (egyszerű másolatban), végzettséget igazoló 

okiratok másolata, (egyetemi diploma stb.); 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előéletről (erkölcsi bizonyítvány), 

szakmai önéletrajz; 

– beleegyező nyilatkozat, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a teljes pályázati anyagot 

megismerjék és a pályázat elbírálásához felhasználják. 

Mindkét pályázatra vonatkozó tudnivalók: 

Pályázati határidő: 2015. október 1. 

Kiemelt bérezés. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Mátrai Gyógyintézet címére történő megküldésével (3233 Mátraháza, 

hrsz.: 7151.) 

– elektronikusan: dr. Urbán László PhD főigazgatónak címezve az igazgatas@magy.eu e-mail címen. 

– személyesen: dr. Urbán László PhD főigazgató, Heves megye, 3233 Mátraháza, hrsz.: 7151., Mátrai 

Gyógyintézet, adminisztrációs épület. 

A pályázati kiírásokkal kapcsolatosan további információt nyújt: Dr. Urbán László PhD főigazgató, a 

06 (37) 574-505-ös telefonszámon. 



A munkakörök 90 napos próbaidővel tölthetők be. Az általános orvosi állásra pályakezdők 

jelentkezését várjuk. 

Igény esetén szolgálati lakást, vagy elhelyezést biztosítunk. 

Az álláshirdetések a kozigallas.hu honlapon 2015. augusztus 8-án jelentek meg. 

A pályázatokkal kapcsolatban bővebb és irányadó adatok a kozigallas.hu honlapon találhatók! 

Jász-Nagykun-Szolnok megye 

Komárom-Esztergom megye 

Nógrád megye 

Pest megye 

Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény főigazgató főorvosa (2030 Érd, Felső utca 39–41.) 

pályázatot hirdet fül-orr-gégész szakorvosi állásra, teljes munkaidőben. 

A szakorvos feladata a Rendelőintézet területén lakó betegek ellátása, gondozása. 

Pályázati feltételek: 

– egyetem, fül-orr-gégészeti szakvizsga; 

– érvényes működési engedély; 

– büntetlen előélet; 

– járóbeteg szakellátásban szerzett, legalább 1-3 év szakmai tapasztalat; 

– felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP. 

– a feladat szabadfoglalkozású orvosként vagy vállalkozási szerződés keretében is ellátható. 

Elvárt kompetenciák: 

– jó szintű betegközpontú gondolkodásmód, empátia. 

Bérezés: megegyezés szerint. 

Előny: 

– hosszabb idejű szakmai tapasztalat. 

A pályázathoz csatolandó: 

– orvosi diploma; 

– szakvizsga bizonyítvány; 

– igazolás a működési nyilvántartásba vételről (működési engedély) és erkölcsi bizonyítvány. 



Jelentkezés: dr. Kőszegi Gábornál, az intézet főigazgató főorvosánál, t.: 06 (23) 365-600. Cím: 2030 

Érd, Felső utca 39–41. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. szeptember 22. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. szeptember 25. 

A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 

Somogy megye 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

Tolna megye 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (7033 Nagydorog, Kossuth L. u. 81.) 

pályázatot hirdet a fogorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok vállalkozási formában történő 

ellátására. 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 60/2015. (VIII. 13.) önkormányzati 

határozata alapján az Önkormányzat a fogorvosi feladat ellátására olyan orvos jelentkezését várja, aki 

a fogorvosi alapellátási tevékenységet vállalkozás keretében látja el, feladat-ellátási szerződéssel. 

I. Pályázati kiírás: 

Pályázati feltételek: 

– az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és 

fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben, az önálló orvosi tevékenységről 

szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, továbbá az 

egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 

20.) ESzCsM rendeletben előírt feltételek megléte, 

– a praxisengedélyhez jogszabályban előírt feltételek meglétének igazolása, 

– büntetlen előélet. 

A pályázathoz csatolni kell: 

– a szakirányú végzettséget, szakképesítést (fogorvos képesítés, bővített fokozatú sugárvédelmi 

bizonyítvány) igazoló okiratok másolatát; 

– részletes szakmai tevékenységet bemutató önéletrajzot; 

– vállalkozói igazolványt, vagy 30 napnál nem régebbi cégkivonatot; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt (természetes személy esetében); 

– egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolatát; 

– egészségügyi vállalkozási engedély másolatát; 



– működési nyilvántartási igazolvány másolatát; 

– praxisengedély feltételei fennállásának igazolását, 

– nyilatkozatot, mely szerint a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárás részt vevői a 

pályázati anyagát megismerhessék. 

Az önkormányzat a nyertes pályázóval szerződést köt a II. pontban írtak szerint. 

A fogorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok finanszírozása, szerződés szerint, a mindenkori 

OEP-finanszírozásnak megfelelően történik. 

Az önkormányzat a pályázó számára igény esetén szolgálati lakást biztosít. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– a fogorvosi feladatok ellátásában szerzett szakmai gyakorlat, 

– a meglévő asszisztens átvételének vállalása a fogorvos részéről. 

II. A pályázati kiírás irányadó feltételei: 

A fogorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok elláthatóságának időpontja: 2016. július 1. 

A feladat-ellátás időtartama: határozatlan 

A vegyes fogorvosi körzetre jutó lakosságszám: 9029 fő. 

A feladat-ellátás helye: Tolna megye, 7044 Nagydorog, Kossuth Lajos utca 35. Fogorvosi rendelő. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 30. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács György polgármester nyújt a 06 (75) 

532-019-es telefonszámon. 

A praxisjoggal kapcsolatban információt dr. Arbanász Zoltán fogorvos nyújt a 06 (75) 532-097-es 

telefonszámon. 

A pályázat benyújtásának módja: postai úton, zárt borítékban, a pályázatnak Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-testülete címére történő megküldésével (7044 Nagydorog, Kossuth u. 81.). 

Kérjük a borítékon feltüntetni: „fogorvosi pályázat”. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. december 31. 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete fenntartja a jogot, hogy a pályázatot 

eredménytelennek nyilvánítsa. 

Vas megye 

Veszprém megye 

Zala megye 



 


