
Pályázati hirdetmény betölthető állásokra 

2017. EüK. 11. szám pályázati felhívás 

(hatályos: 2017.07.17 - ) 

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 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. 

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 (9700 Szombathely, Markusovszky utca 5.) a közalkalmazottak 

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

Egyetemi Oktatókórház Szombathely Központi Telephely, valamint Járóbeteg-ellátás Kőszeg 

munkahelyekre pszichiáter szakorvos munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

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

    Vas megye, 9730 Kőszeg, Rohonci utca 15. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: pszichiáter szakorvosi feladatok ellátása. 

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

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

Pályázati feltételek: 

– egyetem, pszichiáter szakorvos. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

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

– működési nyilvántartás 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: 2017. augusztus 4. 

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/240-5/2017., valamint a munkakör megnevezését: pszichiáter 

szakorvos; 

– személyesen: Dr. Káldy Zoltán, Vas megye, 9700 Szombathely, Markusovszky utca 5. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 25. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 

– www.markusovszky.hu. 



A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a munkáltató kiemelt bérezést és lakhatási 

támogatást biztosít. 

* * * 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYVEZETŐI 

ÉS ORVOSVEZETŐI ÁLLÁSOKRA 

A balatonfüredi Állami Szívkórház (8230 Balatonfüred, Gyógy tér 2.) főigazgatója pályázatot hirdet 

osztályvezető főorvosi állás betöltésére, Kardiológiai rehabilitációs osztályra. 

A kinevezés határozatlan idejű, közalkalmazotti jogviszonyban főorvos munkakörre szól. 

Pályázati feltételek: 

– kardiológia és orvosi rehabilitáció (kardiológia területén) szakvizsga; 

– legalább 10 éves gyakorlat a szakterületen; 

– idegennyelv-tudás; 

– vezetői gyakorlat; 

– tudományos munkásság. 

A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– tudományos munkák, publikációk jegyzéke; 

– diploma másolata; 

– szakvizsga bizonyítványok másolatai; 

– működési nyilvántartásról érvényes igazolás; 

– kamarai tagsági igazolás; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik; 

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

összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Feladat: az osztály munkájának megszervezése és zavartalan működtetése. 

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

Pályázati határidő: a megjelenést követő 30. nap. 



A pályázat benyújtása: Prof. Dr. Veress Gábor főigazgatónak, Állami Szívkórház, 8230 Balatonfüred, 

Gyógy tér 2. 

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidő lejártát követő 60. nap. 

Az állás betölthető: a pályázat elbírálását követően azonnal. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Közigazgatási Személyzetfejlesztési 

Főigazgatóság honlapja – 2017. július 21. 

* * * 

Misszió Egészségügyi Központ (2112 Veresegyház, Gyermekliget utca 30.). a közalkalmazottak 

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

Központ Rehabilitációs 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 határozatlan időre szól. 

A munkavégzés helye: Pest megye, 2112 Veresegyház, Gyermekliget utca 30. I. emelet. 

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

páciensek (járóbeteg-szakellátás, osztály betegei) szakszerű vizsgálata, egyénre szabott rehabilitációs 

program összeállítása, az osztály szakmai vezetése, gyakorlatra jelentkező hallgatók gyakorlati 

képzésének vezetése. Az osztály minőségügyi rendszerének működtetése. 

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

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

Pályázati feltételek: 

– egyetem, rehabilitációs szakorvos; 

– szakterületén 5 év feletti szakmai gyakorlat – legalább 1–3 év vezetői tapasztalat; 

– felhasználói szintű számítógépes ismeretek, egészségügyi dokumentáció vezetése; 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– egyéb szakvizsga; 

– angol nyelvből középfokú, „A” típusú általános nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– végzettséget igazoló dokumentumok másolata; 



– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke; 

– MOK tagsági igazolvány másolata; 

– érvényes orvosi működési nyilvántartási igazolvány másolata; 

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

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően, 2018. 

január 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 31. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jobban Eszter nyújt, a 06 (28) 389-618-as 

telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Misszió Egészségügyi Központ 

címére történő megküldésével (2112 Veresegyház, Gyermekliget utca 30.). Kérjük a borítékon 

feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 207/2017., valamint a munkakör 

megnevezését: „osztályvezető főorvos”, 

és 

– elektronikus úton Jobban Eszter részére a titkarsag@misszio.hu e-mail címen keresztül; 

– személyesen: Pest megye, 2112 Veresegyház, Gyermekliget utca 30. II. emelet titkárság. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a bizottság személyes találkozást követően dönt a 

pályáztatott állás betöltéséről. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a hirdető 

fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 29. 

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

* * * 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK ORVOSI ÁLLÁSOKRA 

Budapest 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán 

Szolgáltató Központ (1072 Budapest, Nyár utca 7.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros 

Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ Ifjúság- egészségügyi 

Szolgálat iskolaorvos (2) munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 



A munkavégzés helye: Budapest, 1077 Budapest, Rottenbiller utca 27. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: iskolaorvosi feladatok ellátása az iskola-egészségügyi 

ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet szerint. 

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

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

Pályázati feltételek: 

– egyetem, háziorvosi, belgyógyász vagy csecsemő- és gyermekgyógyászati szakvizsga; 

– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások); 

– foglalkozás-egészségügyi alkalmasság; 

– magyar állampolgárság, büntetlen előélet és cselekvőképesség. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– iskolaorvosként megszerzett szakmai tapasztalat; 

– iskola-egészségtan és ifjúságvédelem szakvizsga. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél, az iskolai végzettséget (szakképzettséget) igazoló bizonyítványok, oklevelek 

másolata; 

– nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványát benyújtja; 

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

eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul; 

– érvényes orvosi nyilvántartási engedély, kamarai tagság igazolása. 

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

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 14. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz 

Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ címére történő megküldésével (1072 Budapest, Nyár 

utca 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BJ/35-39/ 

2017., valamint a munkakör megnevezését: 2 fő iskolaorvos; 

– elektronikus úton dr. Jávorné Tóth Gabriella részére az allas@bjhuman.hu e-mail címen keresztül. 



A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat alapján kiválasztott jelölttel személyes 

elbeszélgetést folytatunk. A kiválasztott munkatársat írásban értesítjük az eredményről. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 18. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.bjhuman.hu – 2017. június 30. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a határidő után, valamint hiányosan 

beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. Bérezés megegyezés szerint. Kérjük az e-

mail tárgyában feltüntetni a pályázat azonosító számát: BJ/35-39/2017., valamint a munkakör 

megnevezését: Iskolaorvos. Négy hónap próbaidő kikötésével kerül sor jogviszony létesítésére. A 

pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítási jogát. 

Baranya megye 

Bács-Kiskun megye 

Békés megye 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

Csongrád megye 

Fejér megye 

Győr-Moson-Sopron megye 

Hajdú-Bihar megye 

Heves megye 

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

hirdet határozatlan idejű, közalkalmazotti jogviszonyban, az alábbi állások betöltésére: 

pulmonológus szakorvos 

Feladata: munkaköri leírás alapján a szakorvosi végzettségének megfelelő gyógyító munka végzése, 

aktív részvétel a pulmonológiai team munkájában. 

Illetmény: kiemelt bérezés. 

Pályázati feltételek: 

– orvosi diploma; 

– tüdőgyógyász szakvizsga megléte; 

– érvényes MOK tagság; 

– OONY-ba történt felvétel; 

– magyar nyelvtudás; 



– büntetlen előélet, cselekvőképesség. 

A pályázat elbírálásánál előny: „orvosi rehabilitáció pulmonológia területén” szakvizsga megléte, 

vagy szakvizsga előtti állapot. A szakvizsga előtti állapotot a pályázatban igazolni kell. 

Csatolandó dokumentumok: 

– OONY-ba történt felvétel és a MOK-tagság igazolása; 

– végzettséget igazoló okiratok másolata, pl. egyetemi diploma, szakvizsga oklevél, az előnynél 

hivatkozott szakvizsga előtti állapot igazolása (egyszerű másolatokban), szakmai önéletrajz. 

Pályázati határidő: 2017. augusztus 7. 

általános orvos 

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

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

bronchológiai, valamint az intervenciós bronchológiai team munkájában. 

Illetmény: kiemelt bérezés. 

Pályázati feltételek: 

– orvosi diploma megléte; 

– MOK tagság, felvétel az orvosok országos nyilvántartásába; 

– magyar nyelvtudás; 

– büntetlen előélet, cselekvőképesség. 

Az állásra pályázhatnak friss diplomás orvosok is, akik a tüdőgyógyászat iránt érdeklődnek és vállalják 

intézetünkben a rezidensképzést, vagy már rezidensképzésben vesznek részt és intézetünk 

munkatársaként kívánják a rezidensképzést befejezni. Intézetünk a pulmonológus szakorvos képzést 

és a szakvizsga megszerzését támogatja. 

Csatolandó dokumentumok: 

– OONY-ba történt felvétel és a MOK tagság igazolása; 

– végzettséget igazoló okiratok másolata, pl. egyetemi diploma (egyszerű másolatban), szakmai 

önéletrajz. 

Pályázati határidő: 2017. augusztus 7. 

Mindkét pályázatra vonatkozó tudnivalók: 

Pályázatok leadásának módja: 

– Levélben: 3233 Mátraháza, Mátrai Gyógyintézet, hrsz.: 7151. A borítékra kérjük ráírni: „Orvosi 

álláspályázat”. 



– Személyesen: Dr. Urbán László PhD, főigazgató részére, Mátraháza, Mátrai Gyógyintézet, 

adminisztrációs épület. 

Egyéb információk: 

A munkakörök az elbírálást követően, négyhónapos próbaidő kikötésével azonnal betölthetőek. Igény 

esetén szolgálati elhelyezést, vagy szolgálati lakást tudunk biztosítani. 

A pályázathoz csatolni kell: 

– fényképes szakmai önéletrajzot; 

– a végzettségeket igazoló dokumentumok egyszerű másolatait; 

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

erkölcsi bizonyítványt felvétel esetén kell benyújtani); 

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

megismerjék és a pályázat elbírálásához felhasználják. 

A munkakörökkel kapcsolatos további információt Dr. Urbán László PhD főigazgató nyújt 

munkanapokon 9–14 óra között a 06 (37) 574-505-ös telefonszámon. 

A pályázatokkal kapcsolatban további, irányadó információk a kozigallas.hu honlapon találhatók. 

Jász-Nagykun-Szolnok megye 

Komárom-Esztergom megye 

Nógrád megye 

Pest megye 

Nagykőrös Város Önkormányzat (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.) pályázati felhívása. 

A munkahely és munkakör megnevezése: Nagykőrös III. számú házi gyermekorvosi alapellátási 

körzet. Nagykőrös, Széchényi tér 8. 

Ellátandó feladat: 

– a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglalt feladatok ellátása (iskola-egészségügyi feladatok ellátása 

is); 

– területi ellátási kötelezettséggel; 

– vállalkozási formában; 

– az ügyeleti ellátásban való részvétel önkéntes vállalásával; 

– önkormányzattal kötött feladatellátási szerződés szerint. 

Pályázati feltételek: 



– a 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglalt 

képesítési feltételek megléte; 

– szakmai alkalmassági orvosi vélemény; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– képesítést igazoló okiratok hiteles másolata; 

– szakmai önéletrajz, motivációs levél; 

– működési nyilvántartásba való felvétel igazolása; 

– MOK tagság igazolása; 

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

pályázatot megismerjék, és abba betekintsenek. 

Juttatások, egyéb információk: 

– a pályázat beadásának határideje a megjelenéstől számított 30 napon belül; 

– a pályázat elbírálásának határideje: a pályázatot Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-

testülete bírálja el, a pályázati határidő lejártát követő ülésen; 

– szolgálati lakás kérdése személyes egyeztetés tárgyát képezi; 

– a praxisjog térítésmentesen kerül átadásra; 

– az álláshely betölthető: a pályázatok elbírálása után, a szükséges engedélyeztetési eljárást követően 

tölthető be; 

– a pályázat benyújtása: zárt borítékban, „Házi gyermekorvosi pályázat” megjelöléssel, Dr. Czira 

Szabolcs polgármester, 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5; 

– felvilágosítás kérhető: Aczél Zoltánnétól az Önkormányzati Iroda vezetőjétől a 06 (53) 550-310-es 

telefonszámon; 

– a Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül 

eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a pályázat további közzétételének helye: Nagykőrös város honlapja. 

Somogy megye 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

Tolna megye 

Vas megye 

Veszprém megye 



Zala megye 

 


