
Pályázati hirdetmény betölthető állásokra 

hatályos 2018.07.20 

2018. EüK 11. szám pályázati felhívás 

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 

Tisztelt Hirdetők, Olvasók! 

A hirdetményeket külön ez irányú kérelemre legfeljebb 3 alkalommal ismételjük meg, további 

közlésre csak újabb kérés esetén van lehetőség. A gyors megjelenés érdekében a pályázati 

hirdetményeket közvetlenül a szerkesztőségnek küldjék meg levélben (1051 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 Közszolgálati 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 EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYVEZETŐI 

ÉS ORVOSVEZETŐI ÁLLÁSOKRA 

Vaszary Kolos Kórház (2500 Esztergom, Petőfi S. u. 26–28.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet az intézmény Röntgen osztályán 

radiológus szakorvos (osztályvezető főorvosi megbízással) munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Vaszary Kolos Kórház, Röntgen osztály, Komárom-Esztergom megye, 2500 

Esztergom, Petőfi S. u. 26–28. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: az osztály profiljába tartozó szakorvosi tevékenység, 

osztályszervezési és munkaszervezési feladatok, szakmai felügyelet ellátása. 

Illetmény és juttatások: bérezés megállapodás szerint. 

Pályázati feltételek: 

– orvostudományi egyetemi végzettség; 

– radiológia szakvizsga; 

– büntetlen előélet. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– személyi és foglalkoztatási adatok; 

– diploma, szakorvosi bizonyítvány másolata; 

– érvényes erkölcsi bizonyítvány; 

– működési nyilvántartás igazolása; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik, 

beletekinthetnek és véleményezhetik. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: elbírálást követően azonnal. 

A pályázat benyújtásának határideje: megjelenéstől számított 30 nap. 

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidőt követő 15 munkanap. 

A pályázatok benyújtásának módja: személyesen vagy postai úton, a Vaszary Kolos Kórház, 

Esztergom címére (2500 Esztergom, Petőfi S. u. 26–28.). A pályázattal kapcsolatos további információ 

Dr. Pák Péter orvosigazgatótól kérhető a 06 (30) 928-1196-os telefonszámon. 



A hirdetés a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság honlapján 2018. július 23-án kerül 

közzétételre. 

*** 

Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet (2750 Nagykőrös, Fáskert u. 1.) pályázati 

hirdetménye. 

Munkahely és munkakör megnevezése: Labor diagnosztika, laboratórium vezető főorvos. 

Feladata: laboratórium vezető főorvosi feladatainak ellátása, egészségügyi, szakmai tevékenység 

irányítása, felügyelete, szakmai összehangolása. 

Pályázati feltételek: 

– orvosi diploma; 

– szakirányú szakvizsgát igazoló okirat; 

– magyar állampolgárság; 

– MOK tagság igazolása. 

A pályázathoz csatolandó: 

– szakmai és személyi önéletrajz; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– diploma bizonyítvány fénymásolata; 

– OONY-ba vételi igazolás; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagba a pályázatot elbíráló bizottság tagjai betekinthessenek. 

Juttatások, egyéb információk: a betölthető állással kapcsolatban részletes információ kérhető 

Tankó Ágota főigazgatótól, t.: 06 (53) 351-761. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 10. 

Az állás betöltése: 2018. október 1. 

Pályázat benyújtása: postai úton és/vagy elektronikusan Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és 

Rendelőintézet (2750 Nagykőrös, Fáskert u. 1.) – Tankó Ágota főigazgató. 

E-mail-cím: tanko.agota@externet.hu. 

*** 

Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház (2026 Visegrád, Gizella-telep) főigazgatója 

pályázati felhívása. 

Munkavégzés helye: 2026 Visegrád, Gizella-telep. 



Osztály, beosztás megnevezése: II. Rehabilitációs Medicina Alaptevékenységek Osztály 

(mozgásszervi profil), osztályvezető főorvos. 

Közalkalmazotti kinevezés időtartama: határozatlan idejű szakorvosi munkakör, 5 évre szóló vezetői 

megbízás. 

Pályázati feltételek: 

– orvostudományi egyetemi végzettség; 

– orvosi rehabilitáció/mozgásszervi rehabilitáció/fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás 

szakvizsga; 

– legalább 7 éves szakmai (rehabilitációs) gyakorlat, [a 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletben leírt 

időtartamok vehetők figyelembe]; 

– büntetlen előélet, cselekvőképesség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– végzettséget igazoló okmányok másolata; 

– szakmai, vezetői koncepció; 

– érvényes működési nyilvántartás igazolása; 

– MOK tagsági kártya másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– hozzájárulási nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez és a pályázat elbírálásában résztvevők 

betekintési jogához. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– vezetői tapasztalat; 

– tudományos tevékenység; 

– további szakvizsgák megléte: 

ortopédia/traumatológia/reumatológia/belgyógyászat/gasztroenterológia/neurológia. 

Egyéb információk: 

Bérezés: megegyezés szerint. 

A pozíció a pályázatok elbírálása és a Szakmai kollégium véleményezése után tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 15. 

Pályázat beadása: 



– személyesen a főigazgatói titkárságra; 

– postai úton a kórház címére (2026 Visegrád, Gizella-telep); 

– vagy elektronikusan: humpol@visegradikorhaz.hu e-mail-címre. 

Érdeklődni lehet: a 06 (26) 801-700/1350-es telefonszámon. 

A hirdetés megjelenik: 

– www.kozigallas.gov.hu, 2018. július 8. 

– www.visegradikorhaz.hu 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK ORVOSI ÁLLÁSOKRA 

Budapest 

Baranya megye 

Bács-Kiskun megye 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete (6421 Kisszállás, Fő u. 28.) pályázatot hirdet 

felnőtt háziorvosi körzet feladatainak területi ellátási kötelezettséggel, vállalkozási formában történő 

ellátására. 

Pályázati feltételek: 

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

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

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

feltételek megléte; 

– a praxisengedélyhez jogszabályban előírt feltételek igazolása; 

– büntetlen előélet. 

A pályázathoz csatolni kell: 

– a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 11. §-a szerinti szakirányú végzettséget, szakképesítést igazoló 

okiratok másolatát; 

– részletes szakmai tevékenységet bemutató önéletrajzot; 

– vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok másolatát; 

– egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolatát; 

– egészségügyi vállalkozási engedély másolatát; 

– praxisengedély feltételei fennállásának igazolását; 



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

eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul; 

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy egyéni vagy társas vállalkozás formájában történne a feladat 

ellátása; 

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nyilvános vagy zárt ülés keretében kéri a pályázat elbírálását; 

– Magyar Orvosi Kamarai tagsági igazolását; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt. 

Az önkormányzat a nyertes pályázóval feladatellátási szerződést köt, melyben a felek a működés 

részletes feltételeit határozzák meg. A háziorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok 

finanszírozása a NEAK finanszírozás alapján történik. 

Szükség esetén szolgálati lakás biztosítható. 

Feladat-ellátás időtartama: határozatlan idejű. 

Rendelési idő: heti 25 óra. 

Feladatellátás helye: önkormányzati tulajdonú rendelő, 6421 Kisszállás, Petőfi u. 22. 

Pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 22. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kispál István polgármester nyújt a 06 (77) 557-

010-es telefonszámon. 

A munkakör az engedélyek birtokában, legkorábban 2018. november 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának módja: postai úton, Kisszállás Község Önkormányzata címére (6421 

Kisszállás, Fő u. 28.) kérjük a borítékon feltüntetni „Pályázat háziorvosi munkakör betöltésére”. 

Pályázat elbírálásának határideje és módja: a pályázat megismerését és személyes egyeztetést 

követően a pályázatokat Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el soron 

következő ülésén 2018. augusztus 31. napjáig. 

Békés megye 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

Sajószentpéter Városi Önkormányzat (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.) pályázati felhívása. 

Munkahely és munkakör megnevezése: I. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátási területén 

háziorvosi feladatok ellátása: 

– vállalkozási formában; 

– területi ellátási kötelezettséggel, az önkormányzattal kötött feladatellátási szerződésben rögzített 

feltételek szerint; 



– a központi ügyeleti szolgálat működtetésében való részvétellel. 

Pályázati feltételek: 

– az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben és a végrehajtásáról szóló 313/2011. 

(XII. 23.) Korm. rendeletben, továbbá a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte. 

A pályázathoz csatolandó dokumentumok: 

– végzettséget igazoló iratok; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– orvosi alkalmassági vizsgálat meglétét igazoló okmány; 

– igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak; 

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

megismerhetik. 

Juttatások, egyéb információk: a háziorvosi körzet működtetéséhez Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 

200. alatt rendelőhelyiség. 

A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstől számított 60 nap. 

A pályázat elbírálásának határideje: a határidő lejártát követő soros képviselő-testületi ülésen, a 

pályázók személyes meghallgatását követően. 

Szerződéskötés időtartama és az egyéb feltételek biztosítása: a Képviselő-testület döntése szerint, 

illetve a megállapodástól függően. 

A Képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek minősítse. 

A pályázatok benyújtása: Sajószentpéter Város polgármesteréhez, 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. 

telefon: 06 (48) 521-037. 

További információ kérhető: Sajószentpéter Város Polgármesterétől és Jegyzőjétől a 06 (48) 521-

037-es telefonszámon. 

Csongrád megye 

Fejér megye 

Győr-Moson-Sopron megye 

Hajdú-Bihar megye 

Heves megye 

Jász-Nagykun-Szolnok megye 



Komárom-Esztergom megye 

Vaszary Kolos Kórház (2500 Esztergom, Petőfi S. u. 26–28.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet az intézmény Röntgen osztályán 

radiológus szakorvos munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Vaszary Kolos Kórház, Röntgen osztály, Komárom-Esztergom megye, 2500 

Esztergom, Petőfi S. u. 26–28. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: az osztály profiljába tartozó szakorvosi feladatok ellátása 

(kontrasztanyagos vizsgálatok elvégzése, leletezése, natív átvilágítások, ultrahangos vizsgálatok 

végzése, CT vizsgálatok végzése, a felvételek értékelése, lelet adása). 

Illetmény és juttatások: bérezés megállapodás szerint. 

Pályázati feltételek: 

– orvostudományi egyetemi végzettség; 

– radiológia szakvizsga; 

– büntetlen előélet. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– személyi és foglalkoztatási adatok; 

– diploma, szakorvosi bizonyítvány másolata; 

– érvényes erkölcsi bizonyítvány; 

– működési nyilvántartás igazolása; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik, 

beletekinthetnek és véleményezhetik. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: elbírálást követően azonnal. 

A pályázat benyújtásának határideje: megjelenéstől számított 30 nap. 

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidőt követő 15 munkanap. 

A pályázatok benyújtásának módja: személyesen vagy postai úton, a Vaszary Kolos Kórház, 

Esztergom címére (2500 Esztergom, Petőfi S. u. 26–28.). A pályázattal kapcsolatos további információ 

Dr. Pák Péter orvosigazgatótól kérhető a 06 (30) 928-1196-os telefonszámon. 



A hirdetés a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság honlapján 2018. július 23-án jelenik 

meg. 

*** 

Vaszary Kolos Kórház (2500 Esztergom, Petőfi S. u. 26–28.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet az intézmény Röntgen osztályán 

radiológus szakorvos-jelölt munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Vaszary Kolos Kórház, Röntgen osztály, Komárom-Esztergom megye, 2500 

Esztergom, Petőfi S. u. 26–28. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: az osztály profiljába tartozó orvosi feladatok ellátása. 

(Biztosítva a fekvő- és járóbeteg-ellátás szakmai egységét). 

Illetmény és juttatások: bérezés megállapodás szerint. 

Pályázati feltételek: 

– orvostudományi egyetemi végzettség; 

– büntetlen előélet. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– személyi és foglalkoztatási adatok; 

– diploma másolata; 

– érvényes erkölcsi bizonyítvány; 

– működési nyilvántartás igazolása; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik, 

beletekinthetnek és véleményezhetik 

A munkakör betölthetőségének időpontja: elbírálást követően azonnal. 

A pályázat benyújtásának határideje: megjelenéstől számított 30 nap. 

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidőt követő 15 munkanap. 

A pályázatok benyújtásának módja: személyesen vagy postai úton, a Vaszary Kolos Kórház, 

Esztergom címére (2500 Esztergom, Petőfi S. u. 26–28.). A pályázattal kapcsolatos további információ 

Dr. Pák Péter orvosigazgatótól kérhető a 06 (30) 928 1196-os telefonszámon. 



A hirdetés a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság honlapján 2018. július 23-án jelenik 

meg. 

Nógrád megye 

Pest megye 

Somogy megye 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

Tolna megye 

Vas megye 

Veszprém megye 

Zala megye 

 


