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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 Bp., Széchenyi István tér 

7–8., illetve 1245 Budapest, Pf. 987), vagy e-mailben (eszerk@emmi.gov.hu). 

Az Egészségügyi Közlöny Szerkesztőségének telefonszáma 795-1347. 

A közléssel kapcsolatban a fenti telefonszámon tudunk tájékoztatást adni. 

Tájékoztatjuk tisztelt hirdetőinket, hogy a pályázati hirdetmények szövegéből kénytelenek vagyunk 

elhagyni azokat a pályázati feltételeket, amelyek közzététele jogszabályba ütközik, nem hatályos 

jogszabályon alapul, illetve indokolatlan diszkriminációt tartalmaz (pl. életkori, nemhez kötött, a 

magyar végzettséget vagy állampolgárságot preferáló előírások). 

A jogszabály alapján kötelezően meghirdetendő pályázatok térítésmentes közzétételére egy 

alkalommal van lehetőség, az ismételt közzététel az általános hirdetési árakon történik, amelyről az 

Egészségügyi Közlöny kiadója (a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft., 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 



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

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

pályázatot hirdet az Érsebészeti Profil profilvezető főorvos beosztás ellátására határozatlan idejű 

közalkalmazotti kinevezéssel és 5 év határozott időre szóló vezetői megbízással. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: 1115 Budapest, Tétényi út 12–16. 

Illetmény: a Kjt. előírásai alapján, megegyezés szerint. 

Munkakörhöz kapcsolódó lényeges feladatok: az Érsebészeti Profilon a profil szakmai munkájának 

tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése. 

Pályázati feltétel: 

– sebész szakvizsga; 

– érsebész szakvizsga; 

– egészségi alkalmasság; 

– büntetlen előélet. 

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. 

A pályázat benyújtási határideje: a Közigazgatási Személyzetfejlesztési Főigazgatóság honlapján való 

megjelenéstől (2017. október 23.) 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 pályázati anyagokat a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház (1115 Budapest, Tétényi út 12–16.) Prof. 

Dr. Bedros J. Róbert főigazgató részére kell postai úton benyújtani. 

*** 

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

pályázatot hirdet a Központi Laboratórium osztályvezető főorvosi állására. 



A kinevezés határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban, 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 Központi 

Laboratórium munkájának szervezése és zavartalan működésének biztosítása. Az SZMSZ-ben 

meghatározott feladatok ellátása. A kinevezés határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban, 3 

hónapos próbaidővel történik. 

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

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

Pályázati feltételek: 

– orvosi diploma; 

– orvosi laboratóriumi diagnosztika szakvizsga; 

– legalább 10 éves szakmai gyakorlat; 

– büntetlen előélet. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– idegennyelv-ismeret. 

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 résztvevők 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: 2017. november 26. 

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: 5/1657-1/2017, 

valamint a munkakör megnevezését: „osztályvezető főorvos (Központi Laboratórium)”. 

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 365/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. §-ban foglaltaknak megfelelően. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 22. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

ÁEEK honlapján: 2017. október 27. 

Közigállás honlapján: 2017. október 27. 

PAMOK honlapon: 2017. október 27. 

Garzonházi férőhelyet tudunk biztosítani. 

*** 

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

pályázatot hirdet az Égésplasztikai Sebészeti Osztály osztályvezető főorvosi állására. 

A kinevezés határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban, 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 az 

Égésplasztikai Sebészeti Osztály munkájának szervezése és zavartalan működésének biztosítása. Az 

SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása. A kinevezés határozatlan idejű közalkalmazotti 

jogviszonyban, 3 hónapos próbaidővel történik. 



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

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

Pályázati feltételek: 

– orvosi diploma; 

– sebészet szakvizsga és plasztikai és égés-sebészet szakvizsga; 

– legalább 5 éves szakmai gyakorlat; 

– büntetlen előélet. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– idegennyelv-ismeret. 

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 résztvevők 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: 2017. november 26. 

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: 5/1656-1/2017., 

valamint a munkakör megnevezését: „osztályvezető főorvos (Égésplasztikai Sebészeti 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 365/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. §-ban foglaltaknak megfelelően. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 22. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– ÁEEK honlapján: 2017. október 27. 

– Közigállás honlapján: 2017. október 27. 

– PAMOK honlapon: 2017. október 27. 

Garzonházi férőhelyet tudunk biztosítani. 

*** 

A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet (9400 Sopron, Győri u. 15.) pályázatot 

hirdet Szülészet Nőgyógyászat Összevont Osztályának osztályvezető főorvosi állására. 

A kinevezés határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban, teljes munkaidőben, 

főorvosi/szakorvosi munkakörre történik. 

Az osztályvezetői főorvosi megbízás határozott időre, öt évre szól. 

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron Megye, 9400 Sopron, Győri út 15. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: feladata az osztály és 

járóbeteg-szakellátás munkájának megszervezése és zavartalan működésének irányítása. Orvosi, és 

szervezési tevékenység ellátása, továbbá a dokumentációs és jelentési kötelezettséggel járó 

feladatok ellátása. Az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása. 

Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. évi törvény 

rendelkezései alapján, illetve megegyezés szerint. 

Pályázati feltételek: 

– orvosi diploma; 

– szülészet szakvizsga; 

– legalább 10 éves szakmai gyakorlat; 

– büntetlen előélet; 



– egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– további szakképesítés; 

– tudományos fokozat; 

– idegennyelv-ismeret. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– képesítést igazoló oklevelek másolata; 

– szakmai, vezetői program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan; 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; 

– Orvosok Országos Nyilvántartásáról másolat (alapnyilvántartás); 

– érvényes működési nyilvántartás másolata; 

– publikációs jegyzékek; 

– kamarai tagság igazolása; 

– nyilatkozat, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati 

anyagot megismerhetik; 

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

összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2018. február 1. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 2. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Korányi László mb. főigazgató nyújt, a 06 

(99) 514-243-as telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs 

Intézet címére 6 egyező példányban történő megküldésével (9400 Sopron, Győri u. 15.). 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 31. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– Kórház honlapján (www.sopronigyogykozpont.hu): 2017. november 3. 

– ÁEEK honlapján: 2017. november 3. 

*** 



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 teljes 

munkaidőben, a Kőszegi Rendelőintézetben, részmunkaidőben. 

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

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

Egyéb juttatás: 

– kivételesen kiemelt bérezés; 

– lakhatási támogatás biztosítása. 

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. december 11. 

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/2116-0/2017, valamint a munkakör megnevezését: „pszichiáter 

szakorvos”, 



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

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 4. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 

– www.markusovszky.hu; 

– www.aeek.hu. 

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

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYVEZETŐI 

ÉS ORVOSVEZETŐI ÁLLÁSOKRA 

Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet (1023 Budapest, Frankel Leó út 25–29.) a 

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

Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet orvosigazgató/főigazgató helyettes (magasabb 

vezető) beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2023. december 31-ig szól. 

A munkavégzés helye: 1023 Budapest, Frankel Leó út 25–29. 

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

– szakmai tevékenység mellett, a betegellátás orvosszakmai munkájának irányítása, 

– a gyógyító-megelőző tevékenység tervezése, szervezése, ellenőrzése, irányítása valamint az Intézet 

Szervezeti és Működési Szabályzatában 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: 

– egyetem, reumatológia és fizioterápia vagy reumatológiai szakorvosi képesítés; 

– angol nyelvből középfokú „C” típusú általános nyelvvizsga; 

– legalább 3 éves vezetői gyakorlat, 5 év feletti szakmai tapasztalat; 

– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások); 

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása; 

– magyar állampolgárság; 

– büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság. 



A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– MedWorks egészségügyi program ismerete, tudományos aktivitás. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– diploma és szakképesítések; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– érvényes működési határozat, regisztrációs kártya, személyi és szakmai önéletrajz (publikációs 

jegyzék), nyilatkozat arról, hogy a pályázatot a bíráló bizottság tagjai is megismerhetik, orvosi 

kamarai tagság igazolása fénymásolatban, vezetői célkitűzések, tervek. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2018. január 1. napjától tölthető 

be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 6. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Málicsné Bozzay Mariann humánpolitikai 

főelőadó nyújt, a 06 (1) 438-8326-os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet címére történő 

megküldésével (1023 Budapest, Frankel Leó út 25–29.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 

adatbázisban szereplő azonosító számot: F-110/1/2017., valamint a beosztás megnevezését: 

„orvosigazgató/főigazgató helyettes” 

vagy 

– elektronikus úton Málicsné Bozzay Mariann humánpolitikai főelőadó részére a 

bozzay.mariann@orfi.hu e-mail címen keresztül 

vagy 

– személyesen: Málicsné Bozzay Mariann humánpolitikai főelőadó, 1023 Budapest, Frankel Leó út 

25–29. Igazgatósági épület I. emelet 19. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a törvény szerint. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 29. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– www.orfi.hu – 2017. november 6. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a pályázatokat Prof. Dr. Poór Gyula 

főigazgatónak kérjük címezni. 

*** 



Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése (2030 Érd, Alsó utca 1–3.) a Dr. Romics László Egészségügyi 

Intézmény intézményvezető munkakörének munkaviszony keretében történő betöltésére. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkaviszony időtartama: öt évig terjedő határozott idejű (2018. február 1-jétől-2023. január 31-

ig), három hónapos próbaidő kikötésével. 

A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Felső u. 39–41. 

Munkáltató megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata. 

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

– az intézménynek a hatályos jogszabályokban, a Szervezeti és Működési Szabályzatban, az 

intézményt fenntartó határozataiban, a szakmai követelményekben megfogalmazottaknak megfelelő 

folyamatos és gazdaságos működtetése, 

– az intézmény általános tervezési, szervezési, irányítási és ellenőrzési feladatainak ellátása, szakmai 

stratégia, cél meghatározása, 

– a hosszú távú stabil gazdálkodás feltételeinek, az intézményi működés hatékonyságának folyamatos 

biztosítása, 

– pályázati lehetőségek és források folyamatos kutatása, és kiaknázása; pályázatírás, 

– népegészségügyi prevenciós feladatok ellátása. 

Munkabér és juttatások: a munkabér megállapítása a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 

törvényben maghatározottak szerint, az egészségügyi intézmény költségvetésének 

figyelembevételével kerül megállapításra. 

Pályázati feltételek: 

– orvostudományi vagy egyéb, egyetemi szintű végzettség; 

– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés a 13/2002. (III. 28.) EüM 

rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontja alapján, vagy a 7/C. §-ban foglaltak szerint a 2013. szeptember 1-

je előtt szerzett egészségügyi (szak)menedzseri képesítés, illetve az egészségügyi menedzsment 

szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítés, melyek alól felmentés adható a 4. §-ban 

foglaltak szerint abban az esetben, ha a pályázó a képzésben részt vesz, vagy vállalja a képesítésnek a 

megbízás adásától számított 5 éven belül történő megszerzését; 

– legalább ötéves vezetői gyakorlat a 13/2002. (III. 28.) EüM rend. 1. § (1) bekezdés c) pontja szerint; 

– cselekvőképesség; 

– büntetlen előélet; 

– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával való 

rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz; 



– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– orvostudományi vagy közgazdaságtudományi egyetemi végzettség; 

– magasabb vezető állású munkakörben szerzett gyakorlat egészségügyi intézményben; 

– jártasság a válságmenedzselésben; 

– jó kommunikációs, szervező, és tárgyalóképesség; 

– idegennyelv-tudás. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői koncepció és szakmai helyzetelemzésre épülő 

fejlesztési elképzelések; 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására; 

– iskolai végzettséget tanúsító diploma, iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány egyszerű másolata; 

– a beosztás ellátásához szükséges szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása; 

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

eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul; 

– nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról; 

– idegennyelv-tudás hitelt érdemlő igazolása államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvánnyal 

(nyelvvizsga bizonyítvány egyszerű másolata); 

– a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázatát a Közgyűlés nyilvános vagy zárt ülésen 

tárgyalja. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2018. február 1. napjától tölthető 

be. 

A pályázat benyújtásának határideje: az Egészségügyi Közlönyben való megjelenésétől számított 30 

nap. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dudás Erzsébet Lakosság-szolgálati 

Irodavezető nyújt, a 06 (23) 522-318-as telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: a pályázatot 2 példányban, zárt borítékban „Pályázat 

Intézményvezetői álláshelyre” megjelöléssel Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata címére (2030 

Érd, Alsó utca 1–3.) kell megküldeni. 



A pályázat elbírálásának határideje: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. január havi rendes 

ülése. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 

– www.erd.hu; 

– Érdi Újság. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a pályázókat a döntést megelőzően, a 

pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül öt fős előkészítő bizottság hallgatja meg. Az 

intézményvezetőre a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezető állású munkavállalóra 

vonatkozó 208. §–211. § rendelkezései irányadók. 

*** 

A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó (6800 Hódmezővásárhely, 

Dr. Imre József u. 2.) pályázatot hirdet makói tagintézményébe, a Belgyógyászati Krónikus Osztály 

osztályvezető főorvosi beosztás ellátására határozatlan idejű szakorvosi közalkalmazotti kinevezéssel, 

5 évre szóló határozott idejű vezetői megbízással. 

A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6900 Makó, Kórház u. 2. Csongrád Megyei Egészségügyi 

Ellátó Központ makói tagintézménye. 

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: az osztályvezető feladatát képezi a 

Belgyógyászati Krónikus osztály szakmai tevékenységének tervezése, szervezése, irányítása és 

ellenőrzése; rezidensek, szakorvosjelöltek, orvostanhallgatók oktatása; az osztály gazdálkodásának és 

minőségirányítási rendszerének felügyelete. 

Jogállás, illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, az egészségügyi tevékenység végzésének egyes 

kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény, valamint a CSMEK Kollektív Szerződésének rendelkezései 

az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– orvosi diploma, belgyógyász szakorvosi szakvizsga; 

– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat; 

– büntetlen előélet; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– vezetői koncepció; 

– szakmai program a betegellátással, illetve a vezetni kívánt osztállyal kapcsolatban; 



– működési nyilvántartás érvényességét igazoló dokumentum másolata; 

– MOK tagság igazolása; 

– egyetemi diploma és szakvizsga bizonyítvány(ok) másolata; 

– tudományos publikációk és egyéb prezentációk jegyzéke; 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylés elindítását igazoló 

dokumentum másolata; 

– nyilatkozat, illetve hozzájárulás ahhoz, hogy az elbírálásban résztvevők a pályázatot 

megismerhessék; 

– hozzájárulás a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő 

kezeléséhez. 

Egyéb információ: a KÖZIGÁLLÁS honalpon történő megjelenés dátuma: 2017. november 2. 

A pályázat benyújtásának határideje: a KÖZIGÁLLÁS honlapján történő megjelenést követő 30 nap. 

A beosztás a pályázatok elbírálása és a Szakmai Kollégium véleményezése után tölthető be, előre 

láthatóan 2018. január 1-jétől. 

A pályázat benyújtása: postai úton, a pályázatnak Dr. Kallai Árpád főigazgató nevére, a Csongrád 

Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó címére (6800 Hódmezővásárhely, Dr. 

Imre József u. 2.) történő megküldésével. Ikt: 3822-34-1/2017. 

*** 

A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó (6800 Hódmezővásárhely, 

Dr. Imre József u. 2.) pályázatot hirdet hódmezővásárhelyi és makói tagintézményébe, a Radiológiai 

osztály osztályvezető főorvosi beosztás ellátására határozatlan idejű szakorvosi közalkalmazotti 

kinevezéssel, 5 évre szóló határozott idejű vezetői megbízással. 

A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2., és 6900 

Makó, Kórház u. 2., Csongrád Megyei Egészségügyi ellátó Központ hódmezővásárhelyi és makói 

tagintézménye. 

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: az osztályvezető feladatát képezi a Radiológiai 

osztály szakmai tevékenységének tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése; rezidensek, 

szakorvosjelöltek, orvostanhallgatók oktatása; az osztály gazdálkodásának és minőségirányítási 

rendszerének felügyelete. 

Jogállás, illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, az egészségügyi tevékenység végzésének egyes 

kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény, valamint a CSMEK Kollektív Szerződésének rendelkezései 

az irányadók. 

Pályázati feltételek: 



– orvosi diploma, radiológus szakorvosi szakvizsga; 

– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat; 

– büntetlen előélet; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– vezetői koncepció; 

– szakmai program a betegellátással, illetve a vezetni kívánt osztállyal kapcsolatban; 

– működési nyilvántartás érvényességét igazoló dokumentum másolata; 

– MOK tagság igazolása; 

– egyetemi diploma és szakvizsga bizonyítvány(ok) másolata; 

– tudományos publikációk és egyéb prezentációk jegyzéke; 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylés elindítását igazoló 

dokumentum másolata; 

– nyilatkozat, illetve hozzájárulás ahhoz, hogy az elbírálásban résztvevők a pályázatot 

megismerhessék; 

– hozzájárulás a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő 

kezeléséhez. 

Egyéb információ: a KÖZIGÁLLÁS honlapon történő megjelenés dátuma: 2017. november 2. 

A pályázat benyújtásának határideje: a KÖZIGÁLLÁS honlapján történő megjelenést követő 30 nap 

A beosztás a pályázatok elbírálása és a Szakmai Kollégium véleményezése után tölthető be, előre 

láthatóan 2018. január 1-jétől. 

A pályázat benyújtása: postai úton, a pályázatnak Dr. Kallai Árpád főigazgató nevére, a Csongrád 

Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó címére (6800 Hódmezővásárhely, Dr. 

Imre József u. 2.) történő megküldésével. Ikt: 3822-34-2/2017. 

*** 

A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó (6800 Hódmezővásárhely, 

Dr. Imre József u. 2.) pályázatot hirdet makói tagintézményébe, a Sürgősségi betegellátó osztály 

osztályvezető főorvosi beosztás ellátására határozatlan idejű szakorvosi közalkalmazotti kinevezéssel, 

5 évre szóló határozott idejű vezetői megbízással. 



A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6900 Makó, Kórház u. 2., Csongrád Megyei Egészségügyi 

ellátó Központ makói tagintézménye. 

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: az osztályvezető feladatát képezi a Sürgősségi 

betegellátó osztály szakmai tevékenységének tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése; 

rezidensek, szakorvosjelöltek, orvostanhallgatók oktatása; az osztály gazdálkodásának és 

minőségirányítási rendszerének felügyelete. 

Jogállás, illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, az egészségügyi tevékenység végzésének egyes 

kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény, valamint a CSMEK Kollektív Szerződésének rendelkezései 

az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– orvosi diploma, oxiológia- sürgősségi orvostan szakorvosi szakvizsga; 

– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat; 

– büntetlen előélet; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– vezetői koncepció; 

– szakmai program a betegellátással, illetve a vezetni kívánt osztállyal kapcsolatban; 

– működési nyilvántartás érvényességét igazoló dokumentum másolata; 

– MOK tagság igazolása; 

– egyetemi diploma és szakvizsga bizonyítvány(ok) másolata; 

– tudományos publikációk és egyéb prezentációk jegyzéke; 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylés elindítását igazoló 

dokumentum másolata; 

– nyilatkozat, illetve hozzájárulás ahhoz, hogy az elbírálásban résztvevők a pályázatot 

megismerhessék; 

– hozzájárulás a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő 

kezeléséhez. 

Egyéb információ: a KÖZIGÁLLÁS honlapon történő megjelenés dátuma: 2017. november 2. 

A beosztás a pályázatok elbírálása és a Szakmai Kollégium véleményezése után tölthető be, előre 

láthatóan 2018. január 1-jétől. 



A pályázat benyújtása: postai úton, a pályázatnak Dr. Kallai Árpád főigazgató nevére a Csongrád 

Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó címére (6800 Hódmezővásárhely, Dr. 

Imre József u. 2.) történő megküldésével. Ikt: 3822-34-3/2017. 

*** 

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata (6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth L. u. 1.) a közalkalmazottak 

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

Védőnői Szolgálat (6100 Kiskunfélegyháza, Hunyadi u. 6.) intézményvezető (magasabb vezető) 

beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan időtartamú közalkalmazotti jogviszony. 

(Magasabb vezetői beosztás ellátására szóló megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval 

közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe 

kinevezhető.) 

Betöltendő munkakör: védőnő. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás 5 év határozott időre szól, 2018. január 1-jétől 

2022. december 31-ig. 

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun Megye, 6100 Kiskunfélegyháza, Hunyadi u. 6. 

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

A területi védőnői munka ellátásáról szóló 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendeletben és az iskola védőnői 

munka ellátásáról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendeletben meghatározott feladatok. A védőnők, az 

iskolaorvos és a technikai dolgozók munkájának irányítása. 

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

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) 

Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– főiskola, védőnő; 

– védőnői területen szerzett vezetői tapasztalat, szakmai elkötelezettség – legalább 3–5 év szakmai 

tapasztalat; 

– büntetlen előélet, továbbá a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában, (2d) és (2e) bekezdésében 

meghatározott követelményeknek való megfelelés hatósági bizonyítvánnyal történő igazolása [Kjt. 

20. § (2) bekezdés a) pont, Kjt. 20. § (4) bekezdés]; 

– cselekvőképesség [Kjt. 20. § (2) bekezdés b) pont]; 



– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával való 

rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz [Kjt. 20. § (2) bekezdés c) pont]; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése a pályázat elnyerése esetén (a 2007. évi CLII. 

törvény alapján). 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– helyismeret (Kiskunfélegyháza egészségügyi, szociális, gyermekjóléti és köznevelési intézményeinek 

ismerete); 

– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete; 

– idegennyelv-tudás. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások, nyilatkozatok: 

– fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz; 

– végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok; 

– az intézmény vezetésére vonatkozó program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzelésekkel; 

– a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt; 

– három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, továbbá annak 

igazolására, hogy a pályázó nem áll büntetőeljárás hatálya alatt és vele szemben nem állnak fenn a 

Kjt. 20. § (2d) és (2e bekezdésében foglalt kizáró okok; 

– az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzését igazoló okirat másolata vagy 

nyilatkozat arról, hogy a tanfolyam elvégzését a megbízástól számított 2 éven belül vállalja; 

– a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy kinevezés (megbízás) esetén vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettségének eleget tesz; 

– a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a véleményezők és döntéshozók részére történő 

megismertetéséhez, sokszorosításához és továbbításához hozzájárul; 

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázó hozzájárul-e pályázatának nyilvános ülésen történő 

tárgyalásához. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2018. január 1. napjától tölthető 

be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 4. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Füstös Magdolna aljegyző a 06 (76) 562-

015-ös telefonszámon nyújt. 



A pályázatok benyújtásának módja: a pályázatot zárt borítékban 1 eredeti példányban papír alapon, 

továbbá 1 példányban az eredeti aláírásokat is tartalmazó teljes pályázati anyagot CD lemezen 

szkennelt formátumban kell benyújtani: 

– postai úton, Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata címére (6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth L. u. 

1.) történő megküldésével, vagy 

– személyesen: Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal Jegyzői Titkárságán (6100 Kiskunfélegyháza, 

Kossuth u. 1. I. em. 30.) 

A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat a Kiskunfélegyházi Védőnői Szolgálat magasabb vezető 

beosztás ellátására” 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázókat a pályázati határidő lejártát követő 21 napon 

belül szakmai bizottság hallgatja meg. A magasabb vezető megbízásáról – a véleményezésre felkért 

bizottság javaslata alapján – Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. 

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 31. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– Kiskunfélegyháza Város Honlapja – 2017. október 27. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. október 31. 

*** 

A Pest Megyei Flór Ferenc Kórház főigazgatója (2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.) pályázatot hirdet 

osztályvezető főorvosi állás betöltésére, Intézetünk Bőrgyógyászati Osztályára. 

A kinevezés határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban szakorvos/főorvos munkakörre és 

határozott idejű vezetői megbízásra szól. 

Pályázati feltételek: 

– bőrgyógyászat szakvizsga; 

– legalább tíz éves, a szakterületen szerzett gyakorlat; 

– vezetői gyakorlat; 

– tudományos munkásság. 

Előnyt jelent: 

– allergológia és klinikai immunológia ráépített szakvizsga; 

– tudományos fokozat. 

A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat: 



– részletes szakmai önéletrajz; 

– tudományos munkák, publikációk jegyzéke; 

– szakmai koncepció; 

– diploma másolata; 

– szakvizsga bizonyítványok másolata; 

– működési nyilvántartásról érvényes igazolás; 

– kamarai tagsági igazolás; 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázó 

ennek meglétéhez kötött munkakörben dolgozik; 

– 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: Kjt. alapján, megegyezés szerint. 

Pályázati határidő: az Egészségügyi Közlönyben történő megjelenést követő 30 nap. 

A pályázat benyújtása: Dr. Trombitás Zoltán főigazgató, Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, 2143 

Kistarcsa, Semmelweis tér 1. 

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

Az állás betölthető a pályázat elbírálását követően azonnal. 

*** 

Csolnoky Ferenc Kórház mb. főigazgatója (8200 Veszprém, Kórház u. 1.) pályázatot hirdet a Krónikus 

Belgyógyászati Osztály osztályvezető főorvosi állásra (Sümegi telephely). 

A közalkalmazotti jogviszony tartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezető megbízás határozott időre, a megbízástól számított 5 évig 

szól. 

A munkavégzés helye: Csolnoky Ferenc Kórház Pszichiátriai Centrumának Krónikus Belgyógyászati 

Osztálya (8330 Sümeg, Kompanik Zsófia u. 6.). 

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

feladatok mellett belgyógyász szakorvosi feladatok ellátása. 



Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései 

az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– egyetem, belgyógyász szakvizsga; 

– legalább 5 éves belgyógyász szakorvosi gyakorlat; 

– büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– szakirányú területen szerzett legalább 10 év szakmai tapasztalat; 

– 5 évnél több vezetői gyakorlat; 

– tudományos munkában való részvétel; 

– idegennyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan; 

– iskolai végzettségek, szakképzettségek okiratainak másolata; 

– orvosi nyilvántartásba vételi engedély, működési engedély, kamarai tagsági igazolvány másolata; 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely a pályázó meghallgatásáig benyújtható; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak, a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017. december 15. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 15. 

A pályázat benyújtásának módja: 

Postai úton, levélcím: Csolnoky Ferenc Kórház, 8200 Veszprém, Kórház u. 1. címre, a 

Humánerőforrás-gazdálkodási Csoport részére, vagy elektronikus úton a human@vmkorhaz.hu e-

mail címre. 

Kérjük a borítékon/tárgy mezőben feltüntetni: „osztályvezető belgyógyász főorvos-Sümeg”. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 14. 

KÖZIGÁLLÁS honlapon való megjelenés ideje: 2017. október 23. 



*** 

Csolnoky Ferenc Kórház mb. főigazgatója (8200 Veszprém, Kórház u. 1.) pályázatot hirdet a 

Pszichiátriai Centrum Rehabilitációs Osztály osztályvezető főorvos állásra (Sümegi telephely). 

A közalkalmazotti jogviszony tartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezető megbízás határozott időre, a megbízástól számított 5 évig 

szól. 

A munkavégzés helye: Csolnoky Ferenc Kórház Pszichiátriai Centrum (8330 Sümeg, Kompanik Zsófia 

u. 6.). 

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

feladatok mellett pszichiáter szakorvosi feladatok ellátása. 

Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései 

az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– egyetem, pszichiáter szakvizsga; 

– legalább 5 éves pszichiáter szakorvosi gyakorlat; 

– büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– szakirányú területen szerzett legalább 10 év szakmai tapasztalat; 

– 5 évnél több vezetői gyakorlat; 

– tudományos munkában való részvétel; 

– idegennyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan; 

– iskolai végzettségek, szakképzettségek okiratainak másolata; 

– orvosi nyilvántartásba vételi engedély, működési engedély, kamarai tagság igazolásának másolata; 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely a pályázó meghallgatásáig benyújtható; 



– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak, a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017. december 15. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017.november 15. 

A pályázat benyújtásának módja: postai úton, levélcím: Csolnoky Ferenc Kórház, 8200 Veszprém, 

Kórház u. 1. címre, a Humánerőforrás-gazdálkodási Csoport részére, vagy elektronikus úton a 

human@vmkorhaz.hu e-mail címre. 

Kérjük a borítékon/tárgy mezőben feltüntetni: „osztályvezető pszichiáter főorvos”. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 14. 

KÖZIGÁLLÁS honalpon való megjelenés ideje: 2017. október 23. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK ORVOSI ÁLLÁSOKRA 

Budapest 

Baranya megye 

Bács-Kiskun megye 

Békés megye 

Gyula Város Egészségügyi Alapellátási Intézménye (5700 Gyula, Béke sugárút 39.) pályázatot hirdet 

Gyula város 8. számú felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi munkakör betöltésére 

Ellátandó lakosságszám /kártya: 1.979 fő/1080 db. 

Ellátandó terület: Gyula város 8. számú felnőtt háziorvosi körzet. 

Pályázati feltételek: 

– büntetlen előélet, cselekvőképesség; 

– a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 

11. §-a szerinti képesítés megléte; 

– a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM 

rendeletben, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény 

végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, és az egészségügyi szolgáltatás 

gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. 

(VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek; 

– Magyar Orvosi Kamarai tagság; 

– „B” kategóriás jogosítvány. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 



– részletes szakmai önéletrajz; 

– az iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok másolata; 

– egészségügyi alkalmasságot igazoló irat másolata; 

– Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– igazolás a praxisengedély megszerzéséhez szükséges feltételek fennállásáról; 

– egyéni egészségügyi vállalkozó esetén a vállalkozó igazolvány, gazdasági társaság esetén a 

cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata; 

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a tevékenységet közalkalmazottként vagy vállalkozóként, vagy 

gazdasági társaság tagjaként kívánja ellátni; 

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

megismerhessék; 

– vállalkozóként, vagy gazdasági társaság tajgaként történő ellátás esetén a pályázó arról szóló 

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

tárgyalásához. 

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos, de legkésőbb 2018. március 31. 

A pályázat elbírálásának határideje: benyújtást követő 30 napon belül. 

A pályázat benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Gyula Város Önkormányzatának címére történő megküldésével (5700 

Gyula, Petőfi tér 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni „Felnőtt háziorvosi pályázat”; 

– személyesen: Dr. Görgényi Ernő polgármester, Békés megye, 5700 Gyula, Petőfi tér 3. 

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

Jogviszony jellege: megállapodás szerint. 

Leírás/Megjegyzések: Gyula Város Egészségügyi Alapellátási Intézménye Gyula Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyásával pályázatot hirdet Gyula város 8. számú felnőtt 

háziorvosi körzetének területi ellátási kötelezettséggel terhelt – jelenleg helyettesítéssel ellátott – 

tartósan betöltetlen háziorvosi ellátás biztosítására. 

A pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy érvényes pályázat pozitív elbírálása esetén a pályázati 

eljárást lezárja. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sós Judit szociálpolitikai és gazdaságfejlesztési 

osztályvezető nyújt, a 06 (66) 526-850-es telefonszámon. 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 



Abaújvári Háziorvosi és Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás Társulási Tanácsa (3898 Abaújvár, 

Petőfi út 4.) pályázati kiírása az abaújvári körzet háziorvosi munkakörének betöltésére. 

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3898 Abaújvár, Petőfi út 14. szám. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Abaújvári vegyes háziorvosi körzet jáziorvosi feladatainak 

ellátása területi (Abaújvár, Kéked, Pányok, Zsujta települések) ellátási kötelezettséggel határozatlan 

idejű közalkalmazotti jogviszonyban vagy vállalkozási formában. 

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

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

finanszírozás rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: büntetlen előélet, egyetemi végzettség, a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 11. §-a 

szerinti szakképesítések valamelyikével rendelkezik, B kategóriás jogosítvány. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– orvosi diploma, valamint a szakképzettséget igazoló diploma másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– jogosítvány másolata; 

– vállalkozás esetén a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok másolata; 

– egészségügyi alkalmasság igazolása; 

– Magyar Orvosi Kamarai tagsági igazolás; 

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

eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul; 

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy nyilvános, vagy zárt ülés keretében kéri a pályázat elbírálását. 

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

betölthető. 

Munkáltatóval kapcsolatos egyéb információ: igény esetén Abaújvár településen szolgálati lakás 

biztosítható. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 31. 

A pályázattal kapcsolatosan további tájékoztatás kérhető: Abaújvár polgármesterétől Sivák 

Tamástól a 06 (46) 388-082 és a 06 (30) 315-8922-es telefonszámokon. 

A pályázat benyújtásának módja: 



– postai úton: a Gönci Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldéssel (3895 Gönc, 

Kossuth Lajos utca 71.) Kérjük a borítékon feltüntetni: „Pályázat Abaújvári háziorvosi munkakör 

betöltésére”, valamint a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot. 

– személyesen: Gönci Közös Önkormányzati Hivatalban, 3895 Gönc, Kossuth Lajos utca 71. 

Pályázat elbírálásának módja: A pályázati anyag megismerését, valamint a személyes elbeszélgetést 

követően a pályázatokat az Abaújvári Háziorvosi és Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás Társulási 

Tanácsa bírálja el a 2017. december 31-ét követő társulási tanácsülésen. 

Csongrád megye 

Fejér megye 

Győr-Moson-Sopron megye 

Hajdú-Bihar megye 

Heves megye 

Jász-Nagykun-Szolnok megye 

Komárom-Esztergom megye 

Nógrád megye 

Pest megye 

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

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

Egészségügyi Intézmény – Érd bőrgyógyász szakorvos munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 3x6 órás. 

A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Felső utca 39–41. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

A rendelőintézet ellátási területén lakó betegek ellátása, gondozása. A feladat szabadfoglalkozású 

orvosként, vagy vállalkozási szerződés keretében is ellátható. Bérezés megegyezés szerint. 

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

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

Pályázati feltételek: 

– egyetem, bőrgyógyász/gondozó szakvizsga; 

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

– felhasználói szintű számítógépes ismeret; 



– erkölcsi bizonyítvány, igazolás működési nyilvántartásba vételről, iskolai végzettséget igazoló okirat, 

érvényes működési engedély. 

Elvárt kompetenciák: jó szintű betegközpontú gondolkodásmód, empátia. 

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

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 24. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kőszegi Gábor főigazgató főorvos nyújt, a 

06 (23) 365-600-as telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény – Érd címére történő 

megküldésével (2030 Érd, Felső utca 39–41.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 

szereplő azonosító számot: 5034/Kszk/2017., valamint a munkakör megnevezését: „Bőrgyógyász 

szakorvos”. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 27. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: a pályázati kiírás közzétevője a Közigazgatási 

Személyzetfejlesztési Főigazgatóság. A pályázati kiírás a munkáltató által az KSzF részére megküldött 

adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 

A pályázat a KÖZIGÁLLÁS honlapon 2017. október 24-én került közzétételre. 

*** 

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

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

Egészségügyi Intézmény – Érd szemész szakorvos munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Felső utca 39–41. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: a rendelőintézet ellátási területén lakó betegek ellátása, 

gondozása. A feladat szabadfoglalkozású orvosként, vagy vállalkozási szerződés keretében is 

ellátható. Az Intézet Egynapos Sebészetén lehetőséget biztosítunk műtéti beavatkozásra. 

Részmunkaidő is lehetséges. Bérezés megegyezés szerint. 

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

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

Pályázati feltételek: 

– egyetem, szemész szakvizsga; 



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

– felhasználói szintű hálózatismeret; 

– erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló okirat, igazolás működési nyilvántartásba vételről, 

érvényes működési engedély. 

Elvárt kompetenciák: jó szintű betegközpontú gondolkodásmód, empátia. 

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

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 24. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kőszegi Gábor főigazgató főorvos nyújt, a 

06 (23) 365-600-as telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

postai úton, a pályázatnak a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény – Érd címére történő 

megküldésével (2030 Érd, Felső utca 39–41.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 

szereplő azonosító számot: 5035/Kszk/2017., valamint a munkakör megnevezését: „Szemész 

szakorvos”. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 27. 

A pályázat a KÖZIGÁLLÁS honlapon 2017. október 24-én került közzétételre. 

*** 

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

jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Dr. Romics László 

Egészségügyi Intézmény – Érd nőgyógyász szakorvos munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Felső utca 39–41. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: nőgyógyászati szakrendelés, terhesgondozás. A feladat 

szabadfoglalkozású orvosként, vagy vállalkozási szerződés keretében is ellátható. Az Intézet Egynapos 

Sebészetén lehetőséget biztosítunk műtéti beavatkozásra. Részmunkaidő is lehetséges. Bérezés 

megegyezés szerint. 

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

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

Pályázati feltételek: 

– egyetem, szülész, nőgyógyász szakvizsga; 



– szülészet- nőgyógyászat területén legalább 1–3 év szakmai tapasztalat; 

– felhasználói szintű hálózatismeret; 

– erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló okirat, igazolás működési nyilvántartásba vételről, 

érvényes működési engedély. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– onkológia. 

Elvárt kompetenciák: 

– jó szintű betegközpontú gondolkodásmód, empátia. 

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

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 24. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kőszegi Gábor főigazgató főorvos nyújt, a 

06 (23) 365-600-as telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény – Érd címére történő 

megküldésével (2030 Érd, Felső utca 39–41.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 

szereplő azonosító számot: 5036/Kszk/2017., valamint a munkakör megnevezését: „Nőgyógyász 

szakorvos”. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 27. 

A pályázat a KÖZIGÁLLÁS honlapon 2017. október 24-én került közzétételre. 

*** 

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

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

Egészségügyi Intézmény – Érd fül-orr-gégész szakorvos munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 18 órás. 

A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Felső utca 39-41. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: fül-orr-gégészeti feladatok. A rendelőintézet ellátási 

területén lakó betegek ellátása, gondozása. A feladat szabadfoglalkozású orvosként, vagy vállalkozási 

szerződés keretében is ellátható. Az Intézet Egynapos Sebészetén lehetőséget biztosítunk műtéti 

beavatkozásra. Bérezés megegyezés szerint. 



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 szakvizsga; 

– fül-orr-gégészet területén legalább 1–3 év szakmai tapasztalat; 

– felhasználói szintű hálózatismeret; 

– erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló okirat, igazolás működési nyilvántartásba vételről, 

érvényes működési engedély; 

Elvárt kompetenciák: 

– jó szintű betegközpontú gondolkodásmód, empátia. 

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

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 24. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kőszegi Gábor főigazgató főorvos nyújt, a 

06 (23) 365-600-as telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Dr. Romics László Egészségügyi 

Intézmény – Érd címére történő megküldésével (2030 Érd, Felső utca 39–41.). Kérjük a borítékon 

feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5037/Kszk/2017., valamint a 

munkakör megnevezését: „Fül-orr--gégész szakorvos”. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 27. 

A pályázat a KÖZIGÁLLÁS honlapon 2017. október 24-én került közzétételre. 

*** 

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

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

Egészségügyi Intézmény – Érd angiológus szakorvos munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 3 órás. 

A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Felső utca 39–41. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: a rendelőintézet ellátási területén lakó betegek ellátása, 

gondozása. A feladat szabadfoglalkozású orvosként, vagy vállalkozási szerződés keretében is 

ellátható. Heti 3 órai, vagy kéthetente 6 órai rendelés is lehetséges. Bérezés megegyezés szerint. 



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

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

Pályázati feltételek: 

– egyetem, angiológus szakvizsga; 

– angiológia szakterületen legalább 1–3 év szakmai tapasztalat; 

– felhasználói szintű hálózatismeret; 

– erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló okirat, igazolás működési nyilvántartásba vételről, 

érvényes működési engedély. 

Elvárt kompetenciák: jó szintű betegközpontú gondolkodásmód, empátia. 

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

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 24. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kőszegi Gábor főigazgató főorvos nyújt, a 

06 (23) 365-600-as telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Dr. Romics László Egészségügyi 

Intézmény – Érd címére történő megküldésével (2030 Érd, Felső utca 39–41.). Kérjük a borítékon 

feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5038/Kszk/2017., valamint a 

munkakör megnevezését: „Angiológus szakorvos”. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 27. 

A pályázat a KÖZIGÁLLÁS honlapon 2017. október 24-én került közzétételre. 

*** 

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

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

Egészségügyi Intézmény – Érd gyermek neurológus szakorvos munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 3 órás. 

A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Felső utca 39–41. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: a rendelőintézet ellátási területén lakó beteg gyermekek 

ellátása, gondozása. A feladat szabadfoglalkozású orvosként, vagy vállalkozási szerződés keretében is 

ellátható. Heti 3 órai, vagy kéthetente 6 órai rendelés is lehetséges. Bérezés megegyezés szerint. 

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

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



Pályázati feltételek: 

– egyetem, gyermek neurológiai szakvizsga; 

– gyermek neurológia szakterületen legalább 1–3 év szakmai tapasztalat; 

– felhasználói szintű hálózatismeret; 

– erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló okirat, igazolás működési nyilvántartásba vételről, 

igazolás működési nyilvántartásba vételről, érvényes működési engedély. 

Elvárt kompetenciák: 

– jó szintű betegközpontú gondolkodásmód, empátia. 

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

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 24. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kőszegi Gábor főigazgató főorvos nyújt, a 

06 (23) 365-600-as telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Dr. Romics László Egészségügyi 

Intézmény – Érd címére történő megküldésével (2030 Érd, Felső utca 39–41.). Kérjük a borítékon 

feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5039/Kszk/2017., valamint a 

munkakör megnevezését: „Gyermek neurológus szakorvos”. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 27. 

A pályázat a KÖZIGÁLLÁS honlapon 2017. október 24-én került közzétételre. 

*** 

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.) házi gyermekorvosi feladatának ellátása. 

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. 

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 



PRAXISJOG ÁTADÁSA 

34 év körzetorvosi munka után leteszem a fonendoszkópot. 

Keresem azt a kollégát, aki béke- és emberszerető, és két kiváló kollégával (1 felnőtt és 1 

gyermekgyógyász) 

Ásotthalom felnőtt lakosságának egy részét (kb. 1450 fő) a továbbiakban szolgálná. 

Leírás: központi ügyelet van. 

Rendelő: Önkormányzat tulajdona. Bérleti díj: 0 Ft. 

Rezsi: a praxist terheli. 

Asszisztens: lelkiismeretes, pontos, tapasztalt. 

Informatika: jól felszerelt. 

Praxis vásárlás: megegyezés szerint. 

Dr. Herczeg István Ásotthalom. 

Telefon: 06 (30) 354-0850 

email: jemed1@indamail.hu 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK, EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSHEZ KÖTÖTT ÁLLÁSOKRA 

Örkény Városi Önkormányzat (2377 Örkény, Kossuth Lajos utca 2.) a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Örkény Városi Önkormányzat 

iskolai védőnő munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 20 órás. 

A munkavégzés helye: Pest megye, 2377 Örkény, Bartók Béla utca 53. Pest megye, 2377 Örkény, Fő 

utca 5. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) 

NM rendelet szerinti védőnői feladatok ellátása 

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

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

Pályázati feltételek: 

– felsőfokú képesítés; 

– egészségügyi főiskola védőnői szakán szerzett diploma vagy azzal egyenértékűnek elismert oklevél; 

– végzettséget igazoló dokumentumok, igazolások másolata; 



– részletes szakmai önéletrajz; 

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati anyagban szereplő személyes adatainak 

pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul-e. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2018. március 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 31. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács István polgármester nyújt, a 06 (29) 

310-032-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak az Örkény Városi Önkormányzat címére történő megküldésével (2377 

Örkény, Kossuth Lajos utca 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 

azonosító számot: 2215/2014/Iktk, valamint a munkakör megnevezését: „iskolai védőnő” 

vagy 

– személyesen: Kovács István polgármester, Pest megye, 2377 Örkény, Kossuth Lajos utca 2. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot 

eredménytelennek nyilvánítsa. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 28. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– Mi Újság Örkényen c. folyóirat; 

– Örkény Város honlapja; 

– KÖZIGÁLLÁS honlap – 2017. október 30. 

*** 

Örkény Városi Önkormányzat (2377 Örkény, Kossuth Lajos utca 2.) a közalkalmazottak jogállásáról 

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

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Pest megye, 2377 Örkény, Kossuth Lajos utca 37/B. 

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

ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet szerinti védőnői feladatok ellátása Örkény Város 

közigazgatási területén. 



Illetmény és juttatások: 

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

törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– felsőfokú képesítés; 

– egészségügyi főiskola védőnői szakán szerzett diploma vagy azzal egyenértékűnek elismert oklevél; 

– végzettséget igazoló dokumentumok, igazolások másolata; 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati anyagban szereplő személyes adatainak 

pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul-e. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2018. március 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 31. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács István polgármester nyújt, a 06 (29) 

310-032-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak az Örkény Városi Önkormányzat címére történő megküldésével (2377 

Örkény, Kossuth Lajos utca 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 

azonosító számot: 2215/2014/Iktk, valamint a munkakör megnevezését: „védőnő”; 

– személyesen: Kovács István polgármester, Pest megye, 2377 Örkény, Kossuth Lajos utca 2. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot 

eredménytelennek nyilvánítsa 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 28. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– Mi Újság Örkényen c. folyóirat; 

– Örkény Város honlapja; 

– KÖZIGÁLLÁS honlap – 2017. október 30. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: betölthető állások száma: 2. 

*** 



Felső-Szabolcsi Kórház (4600 Kisvárda, Árpád utca 26.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a Felső-Szabolcsi Kórház Szülészet-nőgyógyászati 

Osztálya osztályvezető ápoló munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

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

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4600 Kisvárda, Árpád út 26. 

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

szakdolgozók ápolás szakmai munkájának megszervezése és irányítása, valamint az osztály 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: 

– főiskola, diplomás ápoló végzettség; 

– fekvőbeteg-ellátásban szerzett legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat; 

– legalább 1–3 év vezetői tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– egyetem, okleveles ápoló végzettség; 

– tudományos munkában való részvétel; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegennyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai 

végzettséget igazoló okiratok másolata, továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke, szakmai 

program az ápolási terület vezetésére vonatkozóan, hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati 

anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez a 

pályázó hozzájárul. 

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

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 30. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Adrienn nyújt, a 06 (45) 502-120-as 

telefonszámon. 



A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak Felső-Szabolcsi Kórház címére történő megküldésével (4600 Kisvárda, 

Árpád út 26.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 

67/2017, valamint a munkakör megnevezését: „osztályvezető ápoló” 

vagy 

– elektronikus úton Csik Bernadett részére a hr@kisvardakorhaz.hu e-mail címen keresztül. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a Felső-Szabolcsi Kórház fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 15. 

Közigállás publikálás időpontja: 2017. október 30. 

*** 

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 Akut pszichiátriai osztály osztályvezető főnővér beosztás ellátására. 

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

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

Irányítja és felügyeli az ápolási feladatok elvégzését szoros együttműködésben az osztály orvos-

szakmai vezetőjével. Gondoskodik az anyagi eszközök hatékony felhasználásáról. Ellenőrzi a belső 

utasítások és a munkarend betartását, a dolgozók munkáját. Gondoskodik a napi munkaerőről, 

beosztásról, a terhelések arányos elosztásáról. Figyeli az ápolás korszerűsítésének lehetőségeit. 

Javaslatot tesz, tehet az ápolás színvonalának emelésére. Végzettségének, szakmai kompetenciájának 

megfelelően, a munkaköri leírása és a szakmai protokollok alapján végzi feladatait. 

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

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az egészségügyi tevékenység végzésének egyes 

kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– főiskola, diplomás ápoló; 

– kórházi főnővéri gyakorlat – legalább 1–3 év vezetői tapasztalat; 

– gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások); 



– büntetlen előélet, cselekvőképesség; 

– egészségügyi alkalmasság; 

– érvényes működési engedély és kamarai tagság. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakmai önéletrajz; 

– iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata; 

– 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 a pályázatok elbírálását követően azonnal 

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 24. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bányácskiné Szabó Ildikó nyújt, a 06 (47) 525-

305-ös 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: 27/09/2017, valamint a beosztás megnevezését: „Akut pszichiátria főnővér”, 

– elektronikus úton Bányácskiné Szabó Ildikó részére a titkarsag@svoek.hu e-mail címen keresztül, 

– személyesen: Bányácskiné Szabó Ildikó, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely, 

Mártírok útja 9. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatról a főigazgató dönt, a Véleményező Bizottság 

állásfoglalása alapján. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 1. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– ÁEEK – 2017. október 25.; 

– Közigállás – 2017. október 25. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ujhelykorhaz.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 Sebészeti osztály osztályvezető főnővér beosztás ellátására. 

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

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: irányítja és felügyeli az 

ápolási feladatok elvégzését szoros együttműködésben az osztály orvos-szakmai vezetőjével. 

Gondoskodik az anyagi eszközök hatékony felhasználásáról. Ellenőrzi a belső utasítások és a 

munkarend betartását, a dolgozók munkáját. Gondoskodik a napi munkaerőről, beosztásról, a 

terhelések arányos elosztásáról. Figyeli az ápolás korszerűsítésének lehetőségeit. Javaslatot tesz, 

tehet az ápolás színvonalának emelésére. Végzettségének, szakmai kompetenciájának megfelelően, a 

munkaköri leírása és a szakmai protokollok alapján végzi feladatait. 

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

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az egészségügyi tevékenység végzésének egyes 

kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– főiskola, diplomás ápoló; 

– kórházi főnővéri gyakorlat – legalább 1–3 év szakmai tapasztalat; 

– gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások); 

– érvényes működési engedély és kamarai tagság; 

– egészségügyi alkalmasság; 

– büntetlen előélet, cselekvőképesség. 

A pályázat részeként benyújtandó igazolások: 

– iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata; 

– szakmai önéletrajz; 

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

megismerjék, a pályázó személyes adatait a pályázattal kapcsolatban kezeljék; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2018. január 1. napjától tölthető 

be. 



A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 30. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bányácskiné Szabó Ildikó nyújt, a 06 (47) 525-

305-ös 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: 18/10/2017, valamint a beosztás megnevezését: „Sebészeti osztályvezető 

főnővér”, 

– elektronikus úton Bányácskiné Szabó Ildikó részére a titkarsag@svoek.hu e-mail címen keresztül, 

– személyesen: Bányácskiné Szabó Ildikó, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely, 

Mártírok útja 9. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokról a főigazgató dönt, a Véleményező Bizottság 

állásfoglalása alapján. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 8. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– ÁEEK – 2017. november 3. 

– Közigállás – 2017. október 30. 

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

 


