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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 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 EGYETEMI OKTATÓI, 

ILLETVE EGYETEMI INTÉZMÉNYEKBEN BETÖLTHETŐ EGYÉB ÁLLÁSOKRA 



A Bajai Szent Rókus Kórház (6500 Baja, Rókus utca 10.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a Bajai Szent Rókus Kórház központi 

aneszteziológiai és intenzív betegellátó osztály szakorvos vezetői megbízással munkakör 

betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6500 Baja, Rókus utca 10. 

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

– együttműködés az intézmény valamennyi szervezeti egységével, 

– a vezetése alatt álló osztály működésének irányítása, a működés zavartalanságának biztosítása, 

– saját hatáskörén belül szükség szerint átcsoportosítások foganatosítása, 

– az irányítása alá tartozó szakterületen rendelkezésre álló anyagi eszközök tulajdonvédelmének 

ellenőrzése, 

– az osztályvezető főorvosi feladatainak maradéktalan ellátása. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az 

irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– egyetemi végzettség, aneszteziológiai szakvizsga, 

– legalább 5 év aneszteziológiai szakmai tapasztalat, 

– büntetlen előélet, 

– cselekvőképesség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakmai önéletrajz, 

– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolata, 

– MOK-tagság igazolása, 

– érvényes működési nyilvántartás, 

– a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők 

megismerhetik, kezelhetik. 



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

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 28. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Doszkocs Rita nyújt, a 06 (79) 422-233-as 

telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Bajai Szent Rókus Kórház címére történő megküldésével (6500 Baja, 

Rókus utca 10.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 

14-149/2018, valamint a munkakör megnevezését: aneszteziológus szakorvos, 

– elektronikus úton dr. Tóth Gábor főigazgató részére a titkarsag@bajakorhaz.hu e-mail-címen 

keresztül. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 15. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www. kozigallas.hu – 2018. december 12. 

Egyéb információk: a hiányosan benyújtott pályázat az érvénytelenség következményét vonja maga 

után. Vezetői megbízás feltétele a szakmai kollégium támogató véleménye. A szakmai kollégium felé 

a Bajai Szent Rókus Kórház küldi be valamennyi pályázó anyagát. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYVEZETŐI  

ÉS ORVOSVEZETŐI ÁLLÁSOKRA 

A Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet (1106 Budapest, Maglódi út 89–91.) a 

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

a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet X. kerületi tüdőgondozójában gondozóvezető főorvos 

beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 1 évre szól, amely 

meghosszabbítható. 

A munkavégzés helye: 1106 Budapest, Maglódi út 89–91. 

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

– szakorvosi munkakörben tüdőgyógyász szakorvosi feladatok ellátása, 

– a tüdőgondozó szakmai munkájának tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az 

irányadók. 

Pályázati feltételek: 



– egyetem, általános orvosi diploma, 

– tüdőgyógyász szakképesítés, 

– legalább 10 év szakmai tapasztalat, 

– legalább 5 év vezetői tapasztalat, 

– büntetlen előélet, 

– egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– személyes adatokat is tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz, 

– végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolata, 

– működési nyilvántartás érvényességét igazoló dokumentum másolata, 

– kamarai tagság érvényességét igazoló dokumentum másolata, 

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

pályázati eljárással összefüggésben kezeljék, a bírálatban részvevők megismerjék és véleményezzék, 

– érvényes erkölcsi bizonyítvány. 

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

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 31. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az orvosigazgatóság nyújt, a 06 (1) 432-7565-

ös telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet címére történő 

megküldésével (1106 Budapest, Maglódi út 89–91. Dr. Bodnár Attila főigazgató részére). Kérjük a 

borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot 5909/2/2018., valamint a 

beosztás megnevezését: gondozóvezető főorvos, 

– személyesen: dr. Bodnár Attila főigazgató részére, 1106 Budapest, Maglódi út 89–91. B épület, 

központi iktató. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 15. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– www.aeek.hu, 

– www.bajcsy.hu. 



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

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. december 23. 

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati 

kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a 

pályázatot kiíró szerv felel. 

*** 

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata (1195 Budapest, Városház tér 18–20.) 

pályázatot hirdet Kispesti Egészségügyi Intézet gazdasági igazgató (magasabb vezető) munkakör 

betöltésére. 

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2019. május 1-jétől 2024. 

április 30-áig szól. 

A munkavégzés helye: 1195 Budapest, Ady Endre út 122–124. 

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

– a gazdasági szervezet irányítása és ellenőrzése, 

– az egészségügyi intézmény működésével összefüggő gazdasági, pénzügyi, műszaki és 

épületüzemeltetési feladatok, valamint mindezekkel összefüggésben a felmerülő adminisztratív 

tevékenységek felügyelete, ellenőrzése, irányítása. 

A gazdasági igazgató feladatait a főigazgató közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett látja el. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

(Mt.) vezető állású munkavállalóra vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– szakirányú felsőfokú végzettség vagy felsőfokú iskolai végzettség, 

– mérlegképes könyvelői vagy ezzel egyenértékű szakképesítés; ez utóbbinak szerepelnie kell a 

számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartás valamelyikében és 

rendelkeznie kell ennek megfelelően a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel; a szakirányú 

felsőfokú végzettség tekintetében közgazdasági (pénzügyi) alapképzésben megszerezhető 

képesítések az irányadók, 

– legalább 3 éves vezetői gyakorlat, 

– büntetlen előélet, 



– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése. 

A pályázatelbírálásnál előnyt jelent: 

– egészségügyi intézményben szerzett 10 éves gazdasági-vezetői szakmai tapasztalat, 

– ECDL, 

– egészségügyi menedzser képzettség, 

– helyi önkormányzati költségvetési szerv működésének ismerete, 

– CT-EcoSTAT informatikai rendszer ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz, 

– szakmai program, vezetői koncepció, 

– végzettséget/képesítést igazoló okiratok, 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

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

összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 

– nyilatkozat arról, hogy az előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen tárgyalandó. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2019. május 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 28. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata címére történő 

megküldésével (1195 Budapest, Városház tér 18–20.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 

adatbázisban szereplő azonosító számot: IV-29369/2018., valamint a munkakör megnevezését: 

gazdasági igazgató, 

– személyesen: Gajda Péter polgármesteri titkársága, 1195 Budapest, Városház tér 18–20. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: személyes meghallgatás után polgármesteri döntés. A 

pályázati eljárás lefolytatása és elbírálása a pályázat benyújtási határidejét követő 60 napon belül 

várható. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 30. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: munkabér (illetmény) és juttatások 

tekintetében az Mt. vezető állású munkavállalóra vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

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



*** 

A Ceglédi Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet (2700 Cegléd, Törteli út 1–3.) a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/B. §-a alapján pályázatot hirdet ápolási igazgató 

beosztás (vezetői megbízás) ellátására. 

A vezetői megbízás/beosztás időtartama: határozott időre, 5 évre szól. 

A közalkalmazott által betöltendő munkakör: ápolási igazgató. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

Próbaidő: megállapítására nem kerül sor, feltéve, hogy a közalkalmazott a kinevezésekor legalább 5 

éves, költségvetési szervnél eltöltött szakmai gyakorlattal rendelkezik. Ellenkező esetben a próbaidő 

mértéke: 3 hónap. 

A megbízási/munkáltatói jogkör gyakorlója: a Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet főigazgatója, 

dr. Pusztai Dezső János. 

A munkavégzés helye: Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet, Pest megye, 2700 Cegléd, Törteli út 

1–3. 

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

– az ápolási igazgatói feladatellátás kompetencia körébe tartozó munkavégzés a jogszabályokban 

előírtak, a munkáltató belső szabályozó dokumentumaiban foglaltak, valamint a munkaköri leírás 

alapján, 

– a kórház szakmai tevékenységének tervezése, szervezése, ellenőrzése, irányítása, különös 

figyelemmel az egészségügyi szolgáltató szakmai követelményeknek megfelelő folyamatos és 

gazdaságos működtetésére, 

– a kórház működési rendjében meghatározott további feladatok végzése. 

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

egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet, 

valamint a munkáltató szervezet kollektív szerződésének rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– főiskolai diploma, 

– menedzseri képzettség, 

– legalább 5 éves vezetői gyakorlat, 

– középfokú, C típusú nyelvvizsga, 

– büntetlen előélet, cselekvőképesség, 



– érvényes működési engedély, kamarai tagság, 

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

rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett jogállás, illetve a harmadik országbeli 

állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény alapján jogosultság három 

hónapot meghaladó tartózkodásra, 

– egészségügyi (munkaköri) alkalmasság, 

– a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti 

jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg a fentebb megjelölt közalkalmazotti munkakörbe 

kinevezhető. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– egészségügyi intézményben szerzett, legalább 5 éves vezetői tapasztalat, 

– egészségügyi szolgáltatókkal szembeni minőségbiztosítási követelmények teljesítése körében 

szerzett szakmai jártasság, 

– minőségirányítási belső auditori ismeretek, 

– egészségügyi szakképzések, felnőttképzések, gyakorlati képzések, kötelező akkreditált pontszerző 

továbbképzések szervezési gyakorlata, 

– tudományos szakmai tevékenység. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– személyes adatokat is tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz, 

– végzettséget, (szak)képzettséget igazoló dokumentumok másolata, 

– szakmai, illetve vezetői gyakorlatot igazoló okmányok (munkáltatói igazolások) másolata, 

– működési nyilvántartás érvényességét igazoló dokumentum másolata, 

– kamarai tagság érvényességét igazoló dokumentum másolata, 

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a jelentkező által benyújtott dokumentumokat az azt 

véleményező, elbíráló személyek és testületek – ideértve különösen a munkáltató szervezet 

véleményező bizottságát és szakmai vezető testületét – megismerhetik, és a jelentkező az általa 

benyújtott iratanyagban foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges 

kezeléséhez hozzájárul, 

– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány. 

A beosztás és munkakör betölthetőségének időpontja: a beosztás és a munkakör legkorábban 2019. 

február 1. napjával tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 18. 



A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Pusztai Dezső János főigazgató nyújt,  

a 06 (53) 310-011/120-as telefonszámon, illetve a toldy@toldykorhaz.hu e-mail-címen. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet címére történő megküldésével 

(2700 Cegléd, Törteli út 1–3.) a főigazgató titkárságára adható be. Kérjük a borítékon feltüntetni a 

vezetői beosztás megnevezését: „ápolási igazgató”, 

– személyesen: a zárt borítékban elhelyezett pályázat a Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet (2700 

Cegléd, Törteli út 1–3.) főigazgatói titkárságán adható le. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 31. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 

– www.kozigallas.gov.hu, 

– http://www.toldykorhaz.hu/allashirdetes, 

– www.aeek.hu. 

*** 

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

aneszteziológiai és intenzív terápiás osztályára osztályvezető főorvosi állás betöltésére. 

Jogviszony időtartama, foglalkoztatás jellege: a kinevezés határozatlan idejű közalkalmazotti 

jogviszonyban szakorvos/főorvos munkakörre és határozott idejű vezetői megbízásra szól. 

Pályázati feltételek: 

– aneszteziológia és intenzív terápia szakvizsga, 

– legalább 15 éves, a szakterületen szerzett gyakorlat, 

– legalább 10 év vezetői gyakorlat, 

– büntetlen előélet. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: oktatói tevékenységben való jártasság. 

A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat: 

– részletes szakmai önéletrajz, 

– szakmai koncepció, 

– diploma másolata, 

– szakvizsga-bizonyítványok másolata, 

– működési nyilvántartásról érvényes igazolás, 



– kamarai tagsági igazolás, 

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

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

összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Feladat: az osztály munkájának megszervezése és zavartalan működtetése. 

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

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

A pályázat benyújtása: dr. Trombitás Zoltán főigazgató részére (Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, 

2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.) 

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

Az állás betölthető: 2019. július 1. 

*** 

A Kanizsai Dorottya Kórház főigazgatója (8800 Nagykanizsa, Szekeres József utca 2–8.) a 

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

az intézmény urológiai osztályán, osztályvezető főorvos beosztás ellátására. 

Jogviszony időtartama, foglalkoztatás jellege: a kinevezés határozatlan idejű közalkalmazotti 

jogviszonyban urológus szakorvosi munkakörre és 5 évig terjedő határozott idejű vezetői megbízásra 

szól, 90 napos próbaidő kikötésével. 

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

– az osztály szakmai vezetése, vezetésével összefüggő szervezési feladatok végrehajtása és zavartalan 

működésének biztosítása, 

– a feladatokat a munkaköri leírása tartalmazza, azokat szakmai protokollok, módszertani útmutatók 

alapján kell ellátni, 

– mindazon vezetői jogok gyakorlása, melyeket az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata, 

valamint a vonatkozó jogszabályok biztosítanak számára. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt, valamint az egyedi 

megállapodás – bérezés megegyezés szerint – rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– általános orvosi egyetem, szakirányhoz kapcsolódó szakvizsga, 

– legalább 5 év urológiai szakmai tapasztalat, 

– felhasználói szintű MS Office-ismeretek (irodai alkalmazások), 



– büntetlen előélet, 

– egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: legalább 3–5 év vezetői tapasztalat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz, 

– orvosi diploma és szakorvosi bizonyítvány másolata, 

– orvosi alapnyilvántartás, 

– érvényes működési nyilvántartás, 

– MOK-tagság igazolása, 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan, 

– továbbképzések, publikációk jegyzéke, 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– hozzájárulási nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők 

megismerhetik. 

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

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 31. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Brünner Szilveszter főigazgató nyújt, a 06 

(93) 502-092-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Kanizsai Dorottya Kórház címére 

történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Szekeres József utca 2–8.). Kérjük a borítékon feltüntetni 

a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KDK/2786-1/2018., valamint a beosztás 

megnevezését: urológiai osztály, osztályvezető főorvos. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: az állás a pályázat elbírálása és a szakmai kollégium 

véleményezése után tölthető be. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 15. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– www.aeek.hu – 2018. december 17., 

– www.nkkorhaz.hu – 2018. december 17., 

– Közigállás honlapon történő publikálás időpontja: 2018. december 17. 



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

*** 

Lenti Város önkormányzati képviselő-testülete (8960 Lenti, Zrínyi utca 4.) pályázatot ír ki a dr. Hetés 

Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet főigazgató, magasabb vezető beosztás ellátására szóló 

megbízással történő betöltésére. 

A munkáltatói jogkör gyakorlója: Lenti Város önkormányzati képviselő-testülete. 

A munkavégzés helye: dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet, 8960 Lenti, Kossuth út 10. 

A betöltendő magasabb vezetői megbízás feltétele: magasabb vezető beosztás ellátására megbízást 

az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 

A betöltendő magasabb vezetői megbízás megnevezése: főigazgató (megbízott vezető). 

A betöltendő munkakör megjelölése: szakorvos. 

A betöltendő szakorvos munkakörhöz kapcsolódó közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A pályázat benyújtásának feltételei: 

– orvostudományi vagy egyéb egyetemi szintű végzettség, 

– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés, 

– legalább 5 éves vezetői gyakorlat, 

– büntetlen előélet. 

A magasabb vezetői megbízás: határozott időre, 5 évre szól, 2019. július 1-jétől 2024. június 30-áig. 

A magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

– az orvosigazgató megbízása, a megbízás visszavonása, illetve felette az egyéb munkáltatói jogok 

gyakorlása, 

– az orvosigazgató és a gazdasági igazgató munkaköri leírásának meghatározása, 

– az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogkör gyakorlása, 

– a belső szabályzatok kiadása, 

– az intézmény tevékenysége elleni panasz megvizsgálása és elintézése, 

– a rendelőintézet képviselete, 

– intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, 

– házirend rendelkezései végrehajtásának ellenőrzése, 



– az intézmény higiénés rendjének biztosítása és felügyelete, 

– az intézményben nyújtott egészségügyi szolgáltatások folyamatos ellenőrzése, 

– az orvosi és asszisztensi munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók továbbképzésének 

biztosítása és felügyelete, 

– tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai és gazdasági működésének valamennyi 

területét, 

– ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben és 

döntésekben a vezető részére előírt feladatokat, 

– megszervezi az intézmény belső ellenőrzését, 

– elkészíti az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, kötelezően előírt szabályzatait, továbbá 

az intézmény működését segítő egyéb szabályzatokat, rendelkezéseket, 

– kapcsolatot tart a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, 

intézményekkel, 

– kapcsolatot tart nemzetközi intézményekkel, szervezetekkel, 

– támogatja az intézmény munkáját segítő testületek, szervezetek, közösségek tevékenységét, 

– folyamatosan értékeli a vezetés, a szervezeti egységek, az intézmény tevékenységét, munkáját, 

– az ellátás szervezési feladatok irányítása, kapcsolattartás az alapellátással, társintézményekkel, 

szociális ellátással, 

minőségirányítási rendszer működtetése, 

– ügyiratkezelés irányítása és ellenőrzése, 

– minden egyéb olyan feladat, amit jogszabály a főigazgató hatáskörébe utal. 

Juttatások: 

– illetmény, vezetői pótlék a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján, 

– egyéb juttatások jogszabály alapján. 

A pályázathoz csatolni kell: 

– az iskolai végzettséget igazoló okiratok közjegyző által hitelesített másolatát, 

– részletes szakmai önéletrajzot, 

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot, 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 

– legalább 5 éves vezetői gyakorlatot igazoló munkáltatói igazolást, 



– a pályázó nyilatkozatát, amelyben a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá, hogy a pályázat elbírálásában 

résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik és abba betekinthetnek, 

– nyilatkozatot az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint 

előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról. 

A pályázati felhívás Közigállás honlapján történő közzétételének időpontja: 2019. január 3. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 15. 

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidő lejártát követő első soron következő 

képviselő-testületi ülés. 

A pályázat benyújtása: személyesen vagy postai úton Lenti Polgármesteri Hivatal címére (8960 Lenti, 

Zrínyi Miklós utca 4.), zárt borítékban kell benyújtani olyan módon, hogy az a benyújtási határidő 

napján 16.00 óráig Lenti Polgármesteri Hivatalba beérkezzen. A borítékon fel kell tüntetni a beosztás 

megnevezését: főigazgató (magasabb vezető). 

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Hegedüsné Muk Andrea közigazgatási osztályvezetőnél lehet 

személyesen, vagy a 06 (92) 553-950-es telefonszámon. 

*** 

Vasvár Város Önkormányzata (9800 Vasvár, Alkotmány utca 1.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Egészségügyi Alapellátó Intézmény 

intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre – 2019. február 1-jétől 

2024. január 31-ig – szól. 

A munkavégzés helye: Vas megye, 9800 Vasvár, Alkotmány utca 1. 

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

– az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok – járóbeteg-szakellátás, védőnői ellátás, fogorvosi 

alapellátás, fizikoterápia, vérvétel – ellátásának szervezése a hatályos jogszabályok alapján, 

– a magasabb vezető feladata és felelőssége az intézmény szakszerű, jogszerű és hatékony 

működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, képviselete, az intézmény alkalmazottai 

felett a munkáltatói jogok gyakorlása, 

– a pályázó munkakörébe tartozik a vezetői feladatok ellátása mellett Vasvár II. számú védőnői és 

iskola-egészségügyi körzetének ellátása is heti 29 órában, 

– a vezetői feladatok ellátása heti 11 órában történik. 



Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt., 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, védőnői képesítés, 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása, 

– magyar állampolgárság, 

– büntetlen előélet, 

– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással 

egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakmai önéletrajz, 

– iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata, 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program, 

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

összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 

– nyilatkozat arról, hogy pályázati anyag tárgyalása a képviselő-testület, illetve a bizottság ülésén 

nyílt vagy zárt ülés keretében történjen, 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2019. február 1. napjától tölthető 

be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 16. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Balázs polgármester nyújt, a 06 (94) 572-

012-es telefonszámon. 

A pályázat benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak Vasvár Város Önkormányzata címére 

történő megküldésével (9800 Vasvár, Alkotmány utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 

adatbázisban szereplő azonosító számot: V/Ált/1354/2018., valamint a beosztás megnevezését: 

intézményvezető. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatról a képviselő-testület a Kjt. 20/A. § (6) 

bekezdése szerinti bizottság véleménye alapján dönt. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 31. 



A pályázati kiírás további közzétételének helye: Vasvár város honlapja – 2018. december 11. 

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

*** 

Zalaszentgrót Város Önkormányzata (8790 Zalaszentgrót, Dózsa György utca 1,) a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Városi 

Önkormányzat Egészségügyi Központja intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 8 órás. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2019. március 1. napjától 2024. 

február 29. napjáig szól. 

A munkavégzés helye: Zala megye, 8790 Zalaszentgrót, Dózsa György utca 5. 

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

– az intézmény hatályos jogszabályokban, Szervezeti és Működési Szabályzatban, szakmai 

követelményekben megfogalmazott előírásoknak megfelelő működtetése, 

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

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

folyamatos biztosítása, 

– pályázati lehetőségek és források folyamatos kutatása és kiaknázása. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az 

irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– azonos területen szerzett, legalább 5 év vezetői tapasztalat, 

– B-kategóriás jogosítvány, 

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, 

– büntetlen előélet, 

– magyar állampolgárság, 

– az intézménynél fennálló közalkalmazotti jogviszony, vagy a vezetői megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti jogviszonyba történő kinevezhetőség, 

– orvostudományi vagy egyéb egyetemi végzettség, 

– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés. 



A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz, 

– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány arról, hogy a pályázó büntetlen előéletű, nem 

áll közügyektől és foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, 

– az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési elképzelésekkel 

kiegészített vezetői program, 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata, 

– személyazonosságot igazoló dokumentumok egyszerű másolata, 

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

pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez, 

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati dokumentációt az elbírálásban részt vevők 

megismerhetik, 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó nyertes pályázat esetén vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás 

lefolytatását, 

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülés keretében 

tárgyalja-e a pályázatot, 

– szakmai tapasztalatot igazoló dokumentum egyszerű másolata. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2019. március 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 5. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Simon Beáta jegyző nyújt, a 06 (83) 562-

960-as telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Zalaszentgrót Város Önkormányzata címére történő megküldésével 

(8790 Zalaszentgrót, Dózsa György utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 

szereplő azonosító számot: ZGR/5121-1/2018., valamint a munkakör megnevezését: 

intézményvezető, 

– személyesen: dr. Simon Beáta jegyzőnél, Zala megye, 8790 Zalaszentgrót, Dózsa György utca 1. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a beérkezett pályázatokat Zalaszentgrót Város 

Önkormányzat képviselő-testületének humán ügyek bizottsága – kiegészítve a jogszabályban 

meghatározott szervezetek képviselőivel – mint szakmai bizottság véleményezi. A beérkezett 

pályázatokról Zalaszentgrót Város Önkormányzatának képviselő-testülete dönt. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 14. 



A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Zalaszentgrót város honlapja – 2019. január 2. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a 

pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázat beérkezettnek minősül, ha az a 

benyújtásra nyitva álló határidő utolsó napján 16 óráig igazolható módon megérkezik, vagy 

személyesen átadásra kerül. Az eredménytelenül pályázók részére a pályázati dokumentáció 

visszaküldésre kerül. 

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

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK ORVOSI ÁLLÁSOKRA 

Budapest 

Baranya megye 

Bács-Kiskun megye 

Békés megye 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

Csongrád megye 

Fejér megye 

Győr-Moson-Sopron megye 

Hajdú-Bihar megye 

Heves megye 

Jász-Nagykun-Szolnok megye 

Komárom-Esztergom megye 

A Tatabányai Szent Borbála Kórház (2800 Tatabánya, Dózsa Gy. utca 77.) főigazgatója pályázatot 

hirdet szülész-nőgyógyász szakorvos állásra, kiemelt bérezéssel. 

A pályázatra elsősorban szakorvosok jelentkezését várjuk, de szívesen fogadunk rezidenseket is. 

Az álláshely egyéb jogviszonyban is betölthető (pl. közreműködő, szabadfoglalkozású jogviszony). 

Bérezés: megegyezés szerint. Szálláslehetőséget biztosítunk, valamint a városban való letelepedést 

támogatjuk. 

Feladat: a szülészeti-nőgyógyászati osztályon és a járóbeteg-szakellátáson szakorvosi feladatok 

ellátása. 

A jelentkezéshez csatolandó: 

– végzettséget igazoló okmányok másolata, 



– működési nyilvántartás érvényesítéséről szóló határozat, 

– működési nyilvántartás meghosszabbításához szükséges kreditpontok igazolása, 

– kamarai tagság igazolása, 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány (erkölcsi), 

– részletes szakmai önéletrajz, 

– előadások, publikációk listája, 

– hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában résztvevők betekintési jogához. 

Jelentkezési határidő: folyamatos. 

A pályázat elbírálása: a benyújtási határidőt követő 30 napon belül. 

Az állás betölthetőségének időpontja: az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 

Pályázat benyújtása: 

– postai úton, a pályázati anyagot a humánpolitikai osztályra (2800 Tatabánya, Dózsa György út 77.) 

kell benyújtani (a fentiekben megjelölt másolatokkal, önéletrajzzal együtt), a borítékra, kérjük, írják 

rá: pályázat szülész-nőgyógyász szakorvosi álláshelyre, 

– elektronikusan a toncsa.ildiko@tatabanyakorhaz.hu e-mail-címre kell benyújtani. 

Érdeklődni a 06 (34) 515-469-es telefonszámon lehet. 

A pályázati felhívás a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság honlapján is megtekinthető 

2018. december 10-től. 

Nógrád megye 

Pest megye 

Érd megyei jogú város önkormányzata (2030 Érd, Alsó utca 1–3.) pályázatot hirdet az Érd 

közigazgatási területén lévő iskolák, óvodák iskolaorvosi feladatainak vállalkozási formában történő 

ellátására. 

Ellátandó feladatkör: az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet 2. 

melléklete szerinti iskolaorvosi feladatok ellátása vállalkozás formájában, az önkormányzattal kötött 

feladatellátási szerződésben rögzített feltételekkel. A városban a 24 órás alapellátási ügyeleti 

szolgálatot gazdasági társaság működteti. 

A feladat ellátásának helye: Érd megyei jogú város közigazgatási területén lévő iskolák, óvodák. Az 

ellátási terület és a feladatellátás helye a pályázóval történő egyeztetés alapján kerül kialakításra. 

A jogviszony időtartama: a feladatellátási szerződés 10 éves időtartamra szól, mely kérelemre 

meghosszabbítható. 



Pályázathoz kapcsolódó egyéb információk: a feladatellátás időtartama alatt az orvosi szobát, 

valamint a 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet 1. számú mellékletében szereplő felszerelést az 

önkormányzat, illetve a köznevelési intézmény biztosítja. 

Pályázati feltételek: 

– orvostudományi egyetemi végzettség, 

– az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet 3. §-ában előírt 

szakképesítések valamelyike, 

– egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásában történő szereplés, 

– büntetlen előélet, 

– cselekvőképesség, 

– magyar állampolgárság, 

– egészségügyi tevékenység végzésére való alkalmasság, 

– MOK-tagság. 

A pályázathoz az alábbi dokumentumokat kell mellékelni: 

– iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok hiteles másolata, 

– egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolata, 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló postai 

feladóvevény másolata azzal, hogy a pályázat elbírálásakor a pályázónak az okirattal már 

rendelkeznie kell, 

– szakmai önéletrajz, 

– nyilatkozat az iskolaorvosi feladatok vállalkozási formában történő ellátásáról, 

– MOK-tagság igazolása, 

– érvényes működési nyilvántartási igazolvány, 

– szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok, 

– a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban résztvevő 

személyek a pályázati anyagot megismerhetik, 

– nyilatkozat, melyben a pályázati anyagban felüntetett személyes adatainak a pályázati eljárással 

összefüggő kezeléséhez a pályázó hozzájárul, 

– a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázata elbírálását zárt ülésen kéri-e, vagy hozzájárul a nyilvános 

tárgyaláshoz. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: iskola-egészségtan és ifjúságvédelem szakvizsga. 



A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 28. 

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtásának határidejét követő első közgyűlési 

ülés. Érd megyei jogú város közgyűlése fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. 

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot egy példányban, zárt borítékban, postai úton vagy 

személyesen Érd Megyei Jogú Önkormányzata részére, T. Mészáros András polgármesternek címezve 

(2030 Érd, Alsó utca 1.) kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „Iskolaorvosi pályázat”. 

A pályázat elbírálásának rendje: a pályázókat a pályázati határidő lejártát követően a Szociális és 

Egészségügyi Bizottság hallgatja meg. A bizottsági meghallgatást követően, a bizottság véleményét 

mérlegelve, a végleges döntést Érd megyei jogú város közgyűlése hozza meg. 

A jogviszony kezdete: az iskolaorvosi tevékenység az elbírálást és a szükséges hatósági engedélyek 

rendelkezésre állását követően azonnal megkezdhető. 

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet: Érd megyei jogú város polgármesteri hivatal lakosság-

szolgálati iroda vezetőjénél, Dudás Erzsébetnél a 06 (23) 522-318-as telefonszámon munkaidőben, 

vagy a 06 (30) 449-0881-es telefonszámon. 

A pályázati kiírás közzétételének helye: 

– www.oali.hu, 

– www.erd.hu, 

– Érdi Újság. 

Somogy megye 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

Tolna megye 

Tolna Város Önkormányzatának (7130 Tolna, Hősök tere 1.) képviselő-testülete pályázatot ír ki 

Tolna I. sz. házi gyermekorvosi körzete orvosi feladatainak ellátására. 

Munkakör és munkahely megnevezése: 

– a I. sz. házi gyermekorvosi körzet [Tolna Város Önkormányzatának a háziorvosi körzethatárok 

meghatározásáról szóló 25/2008. (VI. 27.) számú rendeletben meghatározott településrész területe], 

címe: 7130 Tolna, Deák F. utca 25., 

– a tevékenység vállalkozó háziorvosként látható el vagy határozatlan idejű közalkalmazotti 

jogviszonyban (megállapodás szerint). 

Pályázati feltételek: 

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

rendeletben előírt képesítési feltételek megléte, 



– az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben az önálló orvosi tevékenységről szóló 

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

szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek teljesülése, 

– büntetlen előélet, 

– cselekvőképesség, 

– MOK-tagságról, nyilvántartásáról igazolás, 

– érvényes működési nyilvántartás igazolása, 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány csatolása. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– végzettséget, szakirányú végzettséget igazoló dokumentumok hiteles másolata, 

– részletes szakmai önéletrajz, 

– egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolat, 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– vállalkozási formától függően, egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén a 

cégbírósági bejegyzést igazoló okirat és a társaság alapító okiratának hiteles másolata, 

– a járási hivatal határozata, hogy a pályázó megfelel a működtetési jog engedélyezésére nézve a 

jogszabályban megállapított feltételeknek, 

– vállalkozói kötelezettségvállalás arra vonatkozóan, hogy a pályázat megnyerése esetén 8 napon 

belül benyújtja a működési engedély iránti kérelmét a járási hivatalhoz, 

– nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati anyag elbírálásában részt vevők a 

pályázati anyag kezeléséhez szükséges személyi adatait megismerjék, nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja-

e a képviselő testület. 

Egyéb információk: 

– a pályázatot Tolna Város Polgármesterének címezve a Tolnai Polgármesteri Hivatal címére (7130 

Tolna, Hősök tere 1.) kérjük benyújtani, 

– az az orvos, aki Tolna városában kíván letelepedni, a pályázat elbírálása során előnyben részesül, 

ehhez támogatást biztosítunk (megállapodás szerint). 

A pályázat benyújtásának határideje: a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság honlapján 

történő megjelenéstől (2019. január 2.) számított 60 nap. 

Elbírálási határidő: a benyújtási határidő lejártát követő képviselő-testületi ülés. 

Az állás betölthető: a pályázat elbírálását követően. 



A praxis működtetési jogát az önkormányzat térítésmentesen adja át a szükséges szerződések 

megkötése alapján. 

A háziorvosi tevékenység a képviselő-testület döntését követően a praxisengedély beszerzése és a 

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel történő szerződéskötés után azonnal gyakorolható. 

Információ kérhető: 

– dr. Barna Györgyi vezető-háziorvostól a 06 (30) 852-0850-es telefonszámon, 

– Ezerné dr. Huber Évától, Tolna Város jegyzőjétől a 06 (74) 540-800-as telefonszámon. 

Vas megye 

Veszprém megye 

Az ajkai Magyar Imre Kórház (8400 Ajka, Korányi Frigyes utca 1.) pályázatot hirdet csecsemő-

gyermekgyógyászati osztályra szakorvos/szakorvosjelölt munkakör betöltésére. 

Pályázati határidő: folyamatos, az állás azonnal betölthető. 

Pályázathoz csatolandó: 

– részletes szakmai önéletrajz, 

– végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata, 

– MOK-tagság igazolása, 

– működési engedély, 

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

személyes adatok kezeléséhez hozzájárul, 

– büntetlen előélet, melynek igazolása a pályázat elnyerése esetén, a munkába álláskor szükséges 

(erkölcsi bizonyítvány). 

A pályázat benyújtható: dr. Nagy Zoltán főigazgató úr részére (8400 Ajka, Korányi F. utca 1.). 

A pályázat további közzétételének helye, ideje: a KÖZIGÁLLÁS honlapján a hirdetés 2018. december 

1-jén jelent meg. 

*** 

Az ajkai Magyar Imre Kórház (8400 Ajka, Korányi Frigyes utca 1.) pályázatot hirdet traumatológiai 

osztályra szakorvos/rezidens/szakorvosjelölt munkakör betöltésére. 

Pályázati határidő: folyamatos, az állás azonnal betölthető. 

Pályázathoz csatolandó: 

– részletes szakmai önéletrajz, 



– végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata, 

– MOK-tagság igazolása, 

– működési engedély, 

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

személyes adatok kezeléséhez hozzájárul, 

– büntetlen előélet, melynek igazolása a pályázat elnyerése esetén, a munkába álláskor szükséges 

(erkölcsi bizonyítvány). 

A pályázat benyújtható: dr. Nagy Zoltán főigazgató úr részére (8400 Ajka, Korányi F. utca 1.). 

A pályázat további közzétételének helye, ideje: a KÖZIGÁLLÁS honlapján a hirdetés 2018. december 

1-jén jelent meg. 

*** 

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

pályázatot hirdet az alábbi szakorvosi állásokra: 

Szemész szakorvosi állás 

Feladat: az egynapos szemsebészeti tevékenység koordinálása, vezetése. 

Feltétel: szemész szakorvosi végzettség. 

Pályázati anyag tartalma: 

– önéletrajz, 

– szakmai pályafutás, 

– orvosi diploma, 

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

okiratok másolatai, 

– érvényes működési nyilvántartás igazolásának másolata, 

– külföldön szerzett diploma esetén honosítás. 

Egyéb információk: 

– az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető, 

– a pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kell benyújtani, 

– bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi. 

Csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvosi állás 



Feltétel: csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvosi végzettség. 

Pályázati anyag tartalma: 

– önéletrajz, 

– szakmai pályafutás, 

– orvosi diploma, 

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

okiratok másolatai, 

– érvényes működési nyilvántartás igazolásának másolata, 

– külföldön szerzett diploma esetén honosítás. 

Egyéb információk: 

– az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető, 

– a pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kell benyújtani, 

– bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi. 

Szülész-nőgyógyász szakorvosi állás 

Feltétel: szülész-nőgyógyász szakorvosi végzettség. 

Pályázati anyag tartalma: 

– önéletrajz, 

– szakmai pályafutás, 

– orvosi diploma, 

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

okiratok másolatai, 

– érvényes működési nyilvántartás igazolásának másolata, 

– külföldön szerzett diploma esetén honosítás. 

Egyéb információk: 

– az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető, 

– a pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kell benyújtani, 

– bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi. 

Sebész szakorvosi állás 



Feltétel: sebész/traumatológus szakorvosi végzettség. 

Pályázati anyag tartalma: 

– önéletrajz, 

– szakmai pályafutás, 

– orvosi diploma, 

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

okiratok másolatai, 

– érvényes működési nyilvántartás igazolásának másolata, 

– külföldön szerzett diploma esetén honosítás. 

Egyéb információk: 

– az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető, 

– a pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kell benyújtani, 

– bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi. 

Belgyógyász szakorvosi állás 

Feltétel: belgyógyász szakorvosi végzettség, belgyógyász szakorvos-jelöltség. 

Pályázati anyag tartalma: 

– önéletrajz, 

– szakmai pályafutás, 

– orvosi diploma, 

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

okiratok másolatai, 

– érvényes működési nyilvántartás igazolásának másolata, 

– külföldön szerzett diploma esetén honosítás. 

Egyéb információk: 

– az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető, 

– a pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kell benyújtani, 

– bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi, 

– szakvizsga előtt álló (rezidens) jelentkezését is elfogadjuk. 



Radiológus szakorvosi állás 

Feltétel: radiológus szakorvosi végzettség. 

Pályázati anyag tartalma: 

– önéletrajz, 

– szakmai pályafutás, 

– orvosi diploma, 

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

okiratok másolatai, 

– érvényes működési nyilvántartás igazolásának másolata, 

– külföldön szerzett diploma esetén honosítás. 

Egyéb információk: 

– az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető, 

– a pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kell benyújtani, 

– bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi. 

Sürgősségi Betegellátó Osztályra szakorvosi állás 

Feltétel: szakorvosi végzettség. 

Pályázati anyag tartalma: 

– önéletrajz, 

– szakmai pályafutás, 

– orvosi diploma, 

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

okiratok másolatai, 

– érvényes működési nyilvántartás igazolásának másolata, 

– külföldön szerzett diploma esetén honosítás. 

Egyéb információk: 

– az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető, 

– a pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kell benyújtani, 

– bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi. 



Bőrgyógyász szakorvosi állás 

Feltétel: bőrgyógyász szakorvosi végzettség. 

Pályázati anyag tartalma: 

– önéletrajz, 

– szakmai pályafutás, 

– orvosi diploma, 

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

okiratok másolatai, 

– érvényes működési nyilvántartás igazolásának másolata, 

– külföldön szerzett diploma esetén honosítás. 

Egyéb információk: 

– az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető, 

– a pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kell benyújtani, 

– bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi. 

Onkológus szakorvosi állás 

Feltétel: onkológus szakorvosi végzettség. 

Pályázati anyag tartalma: 

– önéletrajz, 

– szakmai pályafutás, 

– orvosi diploma, 

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

okiratok másolatai, 

– érvényes működési nyilvántartás igazolásának másolata, 

– külföldön szerzett diploma esetén honosítás. 

Egyéb információk: 

– az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető, 

– a pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kell benyújtani, 

– bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi. 



Valamennyihez: 

A pályázatokkal kapcsolatban további felvilágosítást nyújt dr. Vörös Ibolya főigazgató, 8500 Pápa, 

Jókai utca 5–9., a 06 (89) 514-002-es telefonszámon. 

Zala megye 

 


