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Pályázati hirdetmény betölthető állásokra 

(hatályos: 2020.07.16 - ) 

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 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház (3526 Miskolc, 

Szentpéteri kapu 72–76.) főigazgatója pályázatot hirdet a Szent Ferenc Kórházi Intézményrész 

Reumatológiai Osztály osztályvezető főorvosi munkakör betöltésére. 

Pályázati feltételek: 

–     általános orvosi képesítés, 

–    reumatológia szakorvosi képesítés, 

–    allergológia és klinikai immunológia szakorvosi képesítés, 

–    tudományos minősítés megléte, 

–    klinikai vizsgálatok lefolytatásában szerzett jártasság, 

–    angol nyelvből „C” típusú középfokú nyelvvizsga, 

–    legalább 10 éves szakmai gyakorlat. 

Előnyt jelent: 

–    egészségügyi oktatási intézményben oktatói tevékenység ellátásában szerzett tapasztalat, 

–    német nyelvből „C” típusú középfokú nyelvvizsga, 

–    orvos-közgazdász végzettség, 

–    egészségügyi menedzser végzettség, 

–    vezetői gyakorlat. 

A pályázat részeként csatolni szükséges: 

–    az eddigi szakmai tevékenységet is magába foglaló részletes szakmai önéletrajzot, 

–    a Reumatológiai Osztály vezetésére vonatkozó szakmai elképzelést és programot, 

–    a végzettséget, képzettséget, tudományos fokozat megszerzésére irányuló dokumentum 

másolatát, 

–    igazolást a működési nyilvántartásának érvényességéről, 

–    igazolást az orvosi kamarai tagságról, 

–    nyilatkozatot a pályázati anyag elbírálásában résztvevők betekintési jogáról, 

–    hozzájárulást a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggő 

kezeléséhez, 

–    3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt. 



Az osztályvezető főorvos munkakör célja: a Reumatológiai Osztály tevékenységének irányítása, 

szervezése, vezetése. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 11. 

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot kérjük az intézet Munkaügyi és HR Igazgatóságára 

postai úton benyújtani (B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház Munkaügyi és HR 

Igazgatóság, 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72–76.). 

Az állás betölthetősége: az állás a sikeres pályázati eljárás lefolytatását követően azonnal betölthető. 

A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikáció időpontja: 2020. július 10. 

*** 

Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kardiológiai és Szívsebészeti Klinika (4032 Debrecen, Móricz 

Zs. krt. 22.) igazgatója a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a 

alapján pályázatot hirdet 

a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kardiológiai és Szívsebészeti Klinika, Szívsebészet 

munkahelyre klinikai vezető ápoló beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2020. szeptember 15-től 2025. 

június 30-ig szól. 

A munkavégzés helye: 4032 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22. 

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

–    szakdolgozói humánerőforrás gazdálkodásban való részvétel, 

–    hatékony és gazdaságos munkavégzés biztosítása, 

–    szakdolgozói képzések, továbbképzések koordinálása, 

–    a szakdolgozók érvényes működési nyilvántartásának figyelemmel kísérése. A klinikán folyó 

ápolási és asszisztensi tevékenység koordinálása, ellenőrzése, 

–    betegdokumentáció, ápolási dokumentáció vezetésének ellenőrzése, fejlesztése, 

–    munkavédelmi és higiénés szabályok betartásának figyelemmel kísérése, 

–    minőségirányítási rendszer működtetésében való részvétel. 

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

irányadók. 

Pályázati feltételek: 



–    egészségügyi főiskolai vagy egyetemi diploma, 

–    vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban 

áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető, 

–    büntetlen előélet, 

–    cselekvőképesség, 

–    jó kommunikációs készség, alkalmazkodó képesség, precizitás, terhelhetőség, 

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

rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

–    diplomás ápoló oklevél, egyetemi okleveles ápoló végzettség, egészségügyi menedzser oklevél, 

–    érintett szakterületen szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat, 

–    egészségügyi területen szerzett 5 éves vezetői tapasztalat, 

–    felhasználói szintű számítógépes ismeretek, 

–    MedSolution informatikai rendszer ismerete, 

–    angol nyelv társalgási szintű ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

–    a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó személyi adatait, lakcímét, idegennyelv-tudását, szakmai 

munkáját, terveit, szakmai szervezetekben végzett munkáját, tisztségét, 

–    szakmai önéletrajz, a végzettséget, szakképzettséget, idegennyelvtudást igazoló iratok másolata, 

érvényes működési nyilvántartási kártya másolata, MESZK kártya másolata, 

–    minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálásánál fontosnak tart, 

–    külső pályázónál három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt (nem szükséges 

hatósági bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási 

vagy foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta 

legfeljebb hat hónap telt el), 

–    nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és 

testületek megismerhetik és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2020. szeptember 15. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 29. 



A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Klinikai Központ 

Kardiológiai és Szívsebészeti Klinika igazgatója címére történő megküldésével (4032 Debrecen, 

Móricz Zs. krt. 22.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 

számot: OKAR/209/2020., valamint a beosztás megnevezését: klinikai vezető ápoló. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 31. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.unideb.hu – 2020. június 29. 

*** 

A Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ (6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 

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

hirdet orvosigazgató beosztás betöltésére. 

A magasabb vezetői megbízás megnevezése: orvosigazgató. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan időtartamú közalkalmazotti jogviszony. 

A magasabb vezetői megbízás időtartama: a magasabb vezetői megbízás határozott, 2020. 

szeptember 1. napjától legfeljebb 5 év időtartamra szól. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős, heti 40 óra. 

A munkavégzés helye: 6725 Szeged, Tisza Lajos körút 107. 

A magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Az orvosigazgató feladatkörébe tartozik – a Szent- Györgyi Albert Klinikai Központ elnöke közvetlen 

irányítása mellett: 

–    a Klinikai Központban nyújtott orvosi és intézeti gyógyszerészi tevékenység koordinációja, 

–    a Klinikai Központ orvos-szakmai működésének optimális biztosítása, ezen belül: 

–    optimális betegútszervezési és ellátási koncepciók kialakítása, megvalósítása, szervezése a Klinikai 

Központon belül, 

–    regionális betegellátási feladatok optimalizálására koncepciók kidolgozása, egyeztetése a Klinikai 

Központ optimális működése érdekében, 

–    hatékony működést biztosító ügyeleti-készenléti szabályozás kialakítása, bevezetése és 

felügyelete, 

–    központi műtők produktív működési rendjének kidolgozása, bevezetése és felügyelete, 

–    együttműködés a kancellár irányítása és felügyelete mellett működő funkcionális területek (IT, 

műszak, beszerzés, gazdálkodás, jog, HR stb.) vezetőivel, 

–    egyéb, az optimális szakmai működést biztosító feladatok menedzselése, 



–    az Egészségbiztosítási Igazgatóság szervezeti egység feladatkörébe tartozó finanszírozást érintő 

adatszolgáltatások, jelentési kötelezettségek irányítása/koordinációja, 

–    a Klinikai Központ telephelyei szervezeti és működési rendjének felülvizsgálata, fejlesztése és 

felügyelete, 

–    egészségügyi infrastruktúra-fejlesztési pályázatok, projektek, eszközök orvos-szakmai 

vonatkozású előkészítése és megvalósításában részvétel, 

–    a Klinikai Központ Stratégiai Terve orvos-szakmai felülvizsgálata, orvos-szakmai vonatkozású 

monitoring, 

–    a Klinikai Központ költségvetési tervezése, kontrolling tevékenysége körében orvos-szakmai 

javaslatok megfogalmazása, egyeztetése, 

–    a klinikai konszolidációban való részvétel, annak menedzselése, 

–    Klinikai Központ humánerőforrás-fejlesztése, teljesítményértékelés bevezetés és működtetés 

körében orvos-szakmai javaslatok megfogalmazása, 

–    orvos-szakmai szempontú betegpanasz-kivizsgálás, kapcsolattartás a betegjogi képviselővel, 

–    a Klinikai Központ elnöke által kijelölt egyéb feladatok végrehajtása. 

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

Kollektív Szerződésének rendelkezései az irányadók. 

A megbízandó orvosigazgatónak rendelkeznie kell (pályázati feltételek): 

–    orvostudományi egyetemi végzettséggel, 

–    szakorvosi képesítéssel, 

–    legalább 5 éves szakorvosi tevékenységgel, 

–    mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítéssel vagy egészségügyi 

(szak)menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon 

szerzett képesítéssel vagy jogi szakokleveles orvos szakirányú továbbképzési szakon szerzett 

képesítéssel, 

–    legalább 5 éves vezetői tapasztalattal, 

–    kellő jártassággal a Klinikai Központ, a Szegedi Tudományegyetem, az Általános Orvostudományi 

Kar, a Fogorvostudományi Kar struktúrájáról, működéséről, feladatairól, valamint tájékozottsággal az 

EMMI, NEAK és egyéb finanszírozási kérdésekben, a Klinikai Központ, az Egyetem, és a Karok 

gazdálkodási folyamataiban, 

–    magyar állampolgársággal, 

–    büntetlen előélettel, 



–    az orvosigazgató beosztás betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 

2007. évi CLII. törvény értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár. 

Elvárt kompetenciák: 

–    vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte, 

–    kiváló kommunikációs képesség, 

–    terhelhetőség, együttműködési készség, 

–    stratégiai és rendszerszemlélet az egészségügyi ellátás szervezésében. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

–    szakmai adatlap (dékáni, főigazgatói, központi egységvezetői munkáltatói jogkörbe tartozó 

oktatók, kutatók, klinikai orvosok, egyéb klinikai munkakörben foglalkoztatottak részére), mely az 

alábbi hivatkozáson keresztül érhető el: https://u-szeged.hu/munkatarsainknak/humanpolitikai-

jogi/letoltheto-adatlapok/letoltheto-adatlapok?objectParentFolderId=14040, 

–    motivációs levél, 

–    pályázó személyes adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz, 

–    pályázó vezetői koncepciójáról, terveiről szóló összefoglaló, 

–    végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést, az idegennyelv-tudást igazoló okiratok másolatai, 

–    három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a bűnügyi nyilvántartási rendszer 

adatai alapján annak igazolására, hogy büntetlen előéletű, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől 

eltiltás és közügyektől eltiltás hatálya alatt, 

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

anyagát megismerhetik, 

–    a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázat elnyerése esetén a jogszabályban előírt 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz, 

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

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 

–    a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a digitális másolat minden tekintetben megegyezik 

a papír alapon benyújtott eredeti példánnyal. 

A beosztás betölthetőségének várható időpontja: 2020. szeptember 1. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 31. 

A pályázatok benyújtásának módja: a pályázatokat személyesen vagy postai úton kell benyújtani az 

SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Igazgatóság 

Humánpolitikai Iroda (Szeged, Tisza L. krt. 107. 1. emelet) részére 1 eredeti és 5 másolati példányban, 



valamint CD-ROM vagy DVD-ROM adathordozón, PDF kiterjesztésű fájlban készült, 1 digitális másolati 

példányban. 

A pályázatok elbírálásának határideje: 2020. augusztus 14. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

–    SZTE honlapja – 2020. június 30. 

–    SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ honlapja – 2020. június 30. 

–    www.kozigallas.gov.hu – 2020. június 30. 

*** 

A Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ (6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 

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

hirdet orvosigazgató-helyettes beosztás betöltésére. 

A magasabb vezetői megbízás megnevezése: orvosigazgató-helyettes. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan időtartamú közalkalmazotti jogviszony. 

A magasabb vezetői megbízás időtartama: a magasabb vezetői megbízás határozott, 2020. 

szeptember 1. napjától legfeljebb 5 év időtartamra szól. 

Foglalkoztatás jellege: heti 20 óra. 

A munkavégzés helye: 6725 Szeged, Tisza Lajos körút 107. 

A magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Az orvosigazgató-helyettes tevékenységét az Elnöki Hivatalban, mint munkaszervezetben működő 

orvosigazgatás keretein belül, az orvosigazgató közvetlen felettesi és az Elnöki Hivatal vezető, mint 

egységvezető közvetlen munkahelyi vezetői irányítása mellett végzi. 

Feladata a Klinikai Központ orvos-szakmai tevékenysége jogszabályoknak, intézményi 

szabályozóknak, előírásoknak/elvárásoknak megfelelő támogatása, így különösen: 

–    optimális betegút-szervezési és ellátási szakmai koncepciók kidolgozásában és megvalósításában 

való közreműködés, 

–    hatékony működést biztosító ügyeleti-készenléti szabályzat megvalósulásának nyomon követése, 

–    egészségügyi infrastruktúra-fejlesztési pályázatok, projektek, eszközök orvos-szakmai 

vonatkozású előkészítése és megvalósításában való részvétel, 

–    Klinikai Központ működésével összefüggő központi igazgatási feladatok végrehajtásában orvos-

szakmai közreműködés, 

–    Klinikai Központ humánerőforrás-fejlesztés, teljesítményértékelés-bevezetés és működtetés 

körében orvos-szakmai javaslatok előkészítése, 



–    a Klinikai Központ Stratégiai Terve orvos-szakmai felülvizsgálata és az orvos-szakmai stratégiai 

célok nyomon követése, 

–    orvos-szakmai szempontú betegpanasz-kivizsgálásában való részvétel, kapcsolattartás szükség 

szerint a betegjogi képviselővel, 

–    Klinikai Központ szintű orvos-szakmai eljárások, standardok, munkautasítások, protokollok, 

formanyomtatványok, szabályzatok kidolgozásában való részvétel, szervezeti egység szintű 

szabályozók orvos-szakmai szempontoknak való megfeleltetése, 

–    felkérés esetén az egyetemi minőségirányítási rendszer keretében keletkező egyéb minőségügyi 

dokumentáció orvos-szakmai lektorálásában való közreműködés, 

–    a Klinikai Központ szintű, minőségirányítási rendszerrel összefüggő vezetőségi átvizsgálás 

lefolytatásához szükséges orvos-szakmai adatok, információk begyűjtése, rendszerezése, 

–    orvos-szakmai fejlesztést célzó Klinikai Központ szintű bizottságok, testületek, munkacsoportok 

munkájában való részvétel, 

–    Klinikai Központ fejlesztési intézkedési terveiben meghatározott feladatok végrehajtása, az abban 

meghatározottak szerint. 

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

Kollektív Szerződésének rendelkezései az irányadók. 

A megbízandó orvosigazgató-helyettesnek rendelkeznie kell (pályázati feltételek): 

–    orvostudományi egyetemi végzettséggel, 

–    szakorvosi képesítéssel, 

–    legalább 5 éves szakorvosi tevékenységgel, 

–    mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítéssel vagy egészségügyi 

(szak)menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon 

szerzett képesítéssel vagy jogi szakokleveles orvos szakirányú továbbképzési szakon szerzett 

képesítéssel, 

–    legalább 5 éves vezetői tapasztalattal, 

–    kellő jártassággal a Klinikai Központ, a Szegedi Tudományegyetem, az Általános Orvostudományi 

Kar, a Fogorvostudományi Kar struktúrájáról, működéséről, feladatairól, valamint tájékozottsággal az 

EMMI, NEAK és egyéb finanszírozási kérdésekben, a Klinikai Központ, az Egyetem, és a Karok 

gazdálkodási folyamataiban. 

–    magyar állampolgársággal, 

–    büntetlen előélettel. 



–    az orvosigazgató-helyettes beosztás betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel 

jár. 

Elvárt kompetenciák: 

–    vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte, 

–    kiváló kommunikációs képesség, 

–    terhelhetőség, együttműködési készség, 

–    stratégiai és rendszerszemlélet az egészségügyi ellátás szervezésében. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

–    szakmai adatlap (dékáni, főigazgatói, központi egységvezetői munkáltatói jogkörbe tartozó 

oktatók, kutatók, klinikai orvosok, egyéb klinikai munkakörben foglalkoztatottak részére), mely az 

alábbi hivatkozáson keresztül érhető el: https://u-szeged.hu/munkatarsainknak/humanpolitikai-

jogi/letoltheto-adatlapok/letoltheto-adatlapok?objectParentFolderId=14040, 

–    motivációs levél, 

–    pályázó személyes adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz, 

–    pályázó vezetői koncepciójáról, terveiről szóló összefoglaló, 

–    végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést, az idegennyelv-tudást igazoló okiratok másolatai, 

–    három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a bűnügyi nyilvántartási rendszer 

adatai alapján annak igazolására, hogy büntetlen előéletű, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől 

eltiltás és közügyektől eltiltás hatálya alatt, 

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

anyagát megismerhetik, 

–    a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázat elnyerése esetén a jogszabályban előírt 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz, 

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

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 

–    a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a digitális másolat minden tekintetben megegyezik 

a papír alapon benyújtott eredeti példánnyal. 

A beosztás betölthetőségének várható időpontja: 2020. szeptember 1. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 31. 

A pályázatok benyújtásának módja: a pályázatokat személyesen vagy postai úton kell benyújtani az 

SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Igazgatóság 

Humánpolitikai Iroda (Szeged, Tisza L. krt. 107. 1. emelet) részére 1 eredeti és 5 másolati példányban, 



valamint CD-ROM vagy DVD-ROM adathordozón, PDF kiterjesztésű fájlban készült, 1 digitális másolati 

példányban. 

A pályázatok elbírálásának határideje: 2020. augusztus 14. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

–    SZTE honlapja – 2020. június 30. 

–    SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ honlapja – 2020. június 30. 

–    www.kozigallas.gov.hu – 2020. június 30. 

*** 

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház (8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3.) 

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

pályázatot hirdet Gyermeksebészeti részlegre részlegvezető főorvos beosztás ellátására. 

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony (szakorvosi munkakör), 3 

hónap próbaidővel. 

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

Pályázati feltételek: 

–    általános orvosi diploma, 

–    sebészet, gyermeksebészet szakvizsga, 

–    büntetlen előélet. 

Előny: 

–    vezetői gyakorlat, 

–    10 év gyermeksebészeti szakmai tapasztalat. 

A pályázathoz kérjük csatolni: 

–    részletes szakmai önéletrajz, 

–    szakmai elképzelések, 

–    iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 

–    3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

–    nyilatkozat arról, hogy a pályázat bírálatában résztvevők megismerhetik a pályázatot. 

Bérezés: megegyezés szerint. 

A pályázat benyújtási határideje: 2020. augusztus 10. 



Az állás betölthető: bírálat után azonnal. 

Érdeklődni lehet: Dr. Kovács Attila orvosigazgatónál a 06 (22) 535-500/1103-as telefonszámon. 

A pályázat benyújtása: Dr. Bucsi László Imre mb. főigazgatóhoz (8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 

3.) 

*** 

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház (8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3.) 

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

pályázatot hirdet Szülészet-nőgyógyászati osztályra osztályvezető főorvos beosztás ellátására. 

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony (szakorvosi munkakör), 3 

hónap próbaidővel. 

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

Pályázati feltételek: 

–    általános orvosi diploma, 

–    szülészet-nőgyógyászati szakvizsga, 

–    büntetlen előélet. 

Előny: 

–    további szakvizsga, 

–    nőgyógyászati daganatsebészetben való jártasság, 

–    vezetői gyakorlat, 

–    posztgraduális képzésben való részvétel. 

A pályázathoz kérjük csatolni: 

–    részletes szakmai önéletrajz, 

–    szakmai elképzelések, 

–    iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 

–    3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

–    nyilatkozat arról, hogy a pályázat bírálatában résztvevők megismerhetik a pályázatot. 

Bérezés: megegyezés szerint. 

A pályázat benyújtási határideje: 2020. augusztus 10. 

Az állás betölthető: bírálat után azonnal. 



Érdeklődni lehet: Dr. Kovács Attila orvosigazgatónál a 06 (22) 535-500/1103-as telefonszámon. 

A pályázat benyújtása: Dr. Bucsi László Imre mb. főigazgatóhoz (8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 

3.) 

*** 

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház (8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3.) 

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

pályázatot hirdet Urológiai osztályra osztályvezető főorvos beosztás ellátására. 

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony (szakorvosi munkakör), 3 

hónap próbaidővel. 

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

Pályázati feltételek: 

–    általános orvosi diploma, 

–    urológia szakvizsga, 

–    büntetlen előélet. 

Előny: 

–    vezetői gyakorlat, 

–    posztgraduális képzésben való részvétel, 

–    angol nyelv ismerete. 

A pályázathoz kérjük csatolni: 

–    részletes szakmai önéletrajz, 

–    szakmai elképzelések, 

–    iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 

–    3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

–    nyilatkozat arról, hogy a pályázat bírálatában résztvevők megismerhetik a pályázatot. 

Bérezés: megegyezés szerint. 

A pályázat benyújtási határideje: 2020. augusztus 10. 

Az állás betölthető: bírálat után azonnal. 

Érdeklődni lehet: Dr. Kovács Attila orvosigazgatónál a 06 (22) 535-500/1103-as telefonszámon. 



A pályázat benyújtása: Dr. Bucsi László Imre mb. főigazgatóhoz (8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 

3.) 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYVEZETŐI  

ÉS ORVOSVEZETŐI ÁLLÁSOKRA 

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

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

Erzsébet Kórház neurológiai osztály osztályvezető főorvos beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

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

A munkavégzés helye: 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9. 

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

–    szakorvosi munkakörben szakorvosi feladatok ellátása, 

–    a neurológiai osztály szakmai tevékenységének szervezése, működésének szakmai irányítása, 

ellenőrzése. 

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

tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény rendelkezései, valamint az 

egyedi megállapodásban foglaltak az irányadók (kiemelt bérezés és kiemelt ügyeleti díj, szükség 

esetén szolgálati lakást, lakhatási támogatást biztosítunk). 

Pályázati feltételek: 

–    általános orvosi diploma, 

–    szakirányhoz kapcsolódó szakvizsga, 

–    egészségügyi alkalmasság, 

–    büntetlen előélet, 

–    cselekvőképesség, 

–    érvényes működési engedély és kamarai tagság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: egészségügyi intézményben szerzett, legalább 1–3 év vezetői 

tapasztalat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

–    szakmai önéletrajz, 

–    szakmai vezetői program, 



–    három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

–    iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata, 

–    érintetti hozzájárulási nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában 

résztvevők megismerjék, a pályázó személyes adatait a pályázattal kapcsolatban kezeljék, amely 

letölthető a http://www.ujhelykorhaz.hu/aktualitasok/allasajanlatok/ megfelelő álláspályázat 

oldaláról, 

–    érvényes működési engedély és kamarai tagság igazolása, 

–    publikációk, előadások címjegyzéke. 

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

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 7. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kovács Lajos mb. főigazgató nyújt, a 06 

(47) 525 302-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

–    postai úton, a pályázatnak a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház címére történő megküldésével (3980 

Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 

azonosító számot: 17/06/2020, valamint a beosztás megnevezését: neurológiai osztály osztályvezető 

főorvos, 

–    elektronikus úton dr. Kovács Lajos mb. főigazgató részére az allas@svoek.hu e-mail-címen 

keresztül, 

–    személyesen: dr. Kovács Lajos mb. főigazgató (3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.). 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatról az mb. főigazgató dönt, a véleményező 

bizottság állásfoglalása alapján. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 28. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

–    www.kozigallas.hu – 2020. június 22., 

–    munkáltató honlapja – 2020. június 22. 

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

*** 

Szentgotthárd Város Önkormányzat (9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.) képviselő-testülete a 

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

a Rendelőintézet Szentgotthárd intézményvezetői ( magasabb vezető) beosztásának ellátására. 



A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, 3 hónap 

próbaidő. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: 5 év. 

A munkavégzés helye: Rendelőintézet Szentgotthárd, 9970 Szentgotthárd, Hunyadi u. 18. 

Kinevezés szerinti munkaköre: szakorvos vagy egészségügyi menedzser. 

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

–    felelős az intézmény működéséért, eredményes gazdálkodásáért, az intézmény tevékenységi 

körébe tartozó feladatok végrehajtásáért, 

–    a járóbeteg-szakellátás szakmai feltételeinek biztosítása, a gyógyító-megelőző tevékenység 

tervezése, szervezése, ellenőrzése, irányítása, különös figyelemmel az egészségügyi szolgáltató 

szakmai követelményeknek megfelelő folyamatos és gazdaságos működtetésére, 

–    elkészíti az intézmény szabályzatait, terveit, 

–    ellátja az intézményi dolgozók feletti munkáltatói jogokat, 

–    pályázatok elkészítése, benyújtása. 

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

tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény, valamint a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő 

végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 

rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

–    büntetlen előélet, 

–    cselekvőképesség, 

–    magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint jog a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz, 

illetve bevándorlási vagy letelepedési engedély, 

–    orvostudományi vagy egyéb egyetemi szintű végzettség, 

–    mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés, vagy 2013. szeptember 1-

je előtt szerzett egészségügyi (szak)menedzseri vagy egészségügyi menedzsment szakirányú 

továbbképzési szakon szerzett képesítés, 

–    legalább 5 éves vezetői gyakorlat, 

–    a munkáltatóval fennálló közalkalmazotti jogviszony, vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe történő kinevezés. 



A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

–    szakmai önéletrajz, 

–    az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre 

épülő és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket, 

–    a pályázati feltételként előírt végezettséget, képesítést tanúsító okirat(ok) másolata, 

–    teljes körű hatósági erkölcsi bizonyítvány, 

–    vezetői gyakorlat igazolása, 

–    hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással 

összefüggő kezeléséhez, 

–    a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben az 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 41. 

§ (2) bekezdése szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, 

–    a pályázó nyilatkozata a pályázat nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról, 

–    az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján a 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozat. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 31. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Gábor László önkormányzati és térségi 

erőforrások vezető nyújt a 06 (94) 553-021-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak Szentgotthárd Város Önkormányzata 

címére történő megküldésével (9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Szt/4366-1/2020, valamint a munkakör 

megnevezését: Rendelőintézet Szentgotthárd – intézményvezető. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2020. október 1. 

A pályázat elbírálásának rendje: a pályázatokról a Korm. rendeletben meghatározott bizottság 

véleményének kikérését követően Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete dönt. 

Az egészségügyi közintézmények vezetőjének és vezetőhelyetteseinek képesítési követelményeiről, 

valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 

13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az előírt képesítési feltétel és a vezetői 

gyakorlat megléte alól a fenntartó felmentést adhat. A képviselő-testület fenntartja a jogát, hogy a 

pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. szeptember 30. 

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 

Nógrád megye 

Pest megye 

Albertirsa Város Önkormányzata (2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2.) pályázatot hirdet a területi 

ellátási kötelezettséggel működő I. számú felnőtt háziorvosi körzet betöltésére, az egészségügyi 

alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény szerint, figyelemmel a háziorvosi, házi gyermekorvosi és 

fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szabályaira. 

A körzet lakosságszáma: 2444 fő (2020. január 1-jei állapot). 

A rendelő címe: 2730 Albertirsa, Dózsa Gy. u 26. 

Ellátandó terület: Albertirsa Város Önkormányzatának 10/2020. (V. 30.) sz. önkormányzati rendelet 

1. sz. melléklete szerint felsorolt utcák. 

Pályázati feltételek: 

–    vállalkozás keretében történő működtetés, 

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

szerinti képesítés, 

–    az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 

23.) kormányrendeletben előírt feltételek megléte, 

–    az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési 

engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt feltételek megléte, 

–    büntetlen előélet, 

–    cselekvőképesség, 



–    egészségügyi alkalmasság, 

–    érvényes működési nyilvántartás és Magyar Orvosi Kamarai tagság. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

–    fényképes szakmai önéletrajz, 

–    iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget igazoló dokumentumok másolata, 

–    három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet 

és azt, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, 

–    Magyar Orvosi Kamara tagsági igazolvány másolata, 

–    érvényes működési nyilvántartás (ÁEEK Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság) igazolása, 

–    egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata, 

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

cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata, 

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

eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, 

–    pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázati anyagát az elbírálásban résztvevők megismerhetik, abba 

betekinthetnek, 

–    pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázati anyagát a képviselő-testület nyílt, vagy zárt ülésen 

tárgyalhatja. 

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos. 

A pályázati kiírással kapcsolatos további információt Fazekas László polgármester nyújt a 06 (53) 570-

053-as telefonszámon, illetőleg polgarmester@albertirsa.hu email címen. 

A pályázat benyújtásának módja: 

–    postai úton, a pályázatnak az Albertirsa Város Önkormányzata, Fazekas László polgármester 

címére történő megküldésével (2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2.), 

–    személyesen: Albertirsa Város Önkormányzata Közös Önkormányzati Hivatala (2730 Albertirsa, 

Irsay K. u. 2.). 

A borítékon kérjük feltüntetni: „háziorvosi pályázat” 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: elbírálás a pályázat benyújtását követő képviselő-testületi 

ülésen történik. A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást érvénytelenné 

nyilvánítsa. 

A betöltés jogcíme: az önkormányzat a praxis működtetési jogát térítésmentesen adja át. 



A feladat ellátás kezdete: a feladat-ellátási szerződés megkötését követően, az egészségügyi 

tevékenység folytatására vonatkozó működési engedély, a praxisengedély alapján a NEAK-al 

megkötött finanszírozási szerződés hatálybalépését követően azonnal. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 

–    Albertirsa Város honlapja, 

–    oali.aeek.hu honlap, 

–    www.mok.hu, 

–    Albertirsai Híradó. 

Egyéb információk: 

–    eredményes pályázat esetén az önkormányzat határozatlan időre szóló feladatellátási szerződést 

köt, melyben a felek a működés feltételeit rögzítik, 

–    a háziorvosi alapellátás keretében tartozó feladatok finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások 

Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) 

Korm. rendelet alapján, az egészségügyi szolgáltatónak a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 

területileg illetékes szervével kötött finanszírozási szerződés alapján történik, 

–    a rendelő térítésmentes használatát (helyiség és felszerelés) az önkormányzat biztosítja. A 

fenntartási költségeket a feladat-ellátó viseli. A helyben lakás megoldható, 

–    a városban központi háziorvosi ügyeleti rendszer működik, külön szerződés alapján, hétköznap 

16.00 órától másnap 7.00 óráig, hétvégén 24 órás, melynek ellátásában a háziorvos köteles 

közreműködni. 

*** 

Nagykőrös Város Önkormányzata (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.) pályázatot hirdet Nagykőrös 

III. számú házi gyermekorvosi alapellátási körzet betöltésére. 

Munkavégzés helye: 2750 Nagykőrös, Széchényi tér 8. 

Ellátandó feladat: 

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

rendeletben (a továbiakban: EüM rendelet) foglalt feladatok ellátása/iskola-egészségügyi feladatok 

ellátása, 

– területi ellátási kötelezettséggel, 

– vállalkozási formában, 

– az ügyeleti ellátásban való részvétel önkéntes vállalásával, 

– önkormányzattal kötött feladatellátási szerződés szerint. 



Pályázati feltételek: 

–    az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 

23.) Korm. rendeletben, valamint az 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, 

–    Állami Egészségügyi Ellátó Központ által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel igazolása, 

–    MOK-tagság igazolása, 

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

pályázatot megismerjék, és abba betekintsenek. 

Juttatások: 

–    szolgálati lakás kérdése személyes egyeztetés tárgyát képezi, 

–    a praxisjog térítésmentesen kerül átadásra. 

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. 

Az álláshely betölthetősége: az állás a pályázatok elbírálása után, a szükséges engedélyeztetési 

eljárást követően tölthető be. 

A pályázat benyújtásának módja: zárt borítékban „Házi gyermekorvosi pályázat” megjelöléssel, dr. 

Czira Szabolcs polgármester részére (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. A honlapon az általános 

adatvédelmi tájékoztató elérhető. 

Somogy megye 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

Tolna megye 

Vas megye 



Veszprém megye 

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

orvosi állás betöltésére, kardiológiai rehabilitációs osztályra. 

Elsősorban azoknak az orvosoknak a jelentkezését várjuk, akik belgyógyász vagy kardiológus vagy 

orvosi rehabilitáció kardiológiából szakvizsgával rendelkeznek. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű. 

Betöltendő munkakör: orvos vagy szakorvos. 

Pályázati feltételek: 

–    orvosi diploma, 

–    idegennyelv-tudás. 

A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat: 

–    részletes szakmai önéletrajz, 

–    tudományos munkák, publikációk jegyzéke, 

–    diploma másolata, 

–    szakvizsga bizonyítványok másolatai, 

–    működési nyilvántartásról érvényes igazolás, 

–    kamarai tagsági igazolás, 

–    3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

–    motivációs levél, 

–    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: kardiológiai rehabilitációs osztályon végzendő orvosi tevékenység. 

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

megegyezés szerint. 

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

A pályázat benyújtása: Prof. Dr. Veress Gábor főigazgató részére, Állami Szívkórház 8230 

Balatonfüred, Gyógy tér 2. 

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidő lejártát követő 30. nap 



Az állás betölthető: a pályázat elbírálását követően azonnal. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

–    www.kozigallas.gov.hu – 2020. július 13., 

–    az Intézet honlapja. 

Zala megye 

 


