
Pályázati hirdetmény betölthető állásokra 

2021. EüK 5. szám pályázati felhívás (hatályos: 2021.03.26 - ) 

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 ORVOSI ÁLLÁSOKRA 

Budapest 
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Szentistván nagyközség Önkormányzata (3418 Szentistván, Széchenyi u. 10.) 

pályázatot ír ki a Szentistván 1. sz. vegyes körzet háziorvosi feladatainak területi 

ellátási kötelezettséggel történő ellátására. 

A munkakör megnevezése: Szentistván 1. sz. vegyes háziorvosi körzet 

feladatainak ellátása területi ellátási kötelezettséggel. A tevékenység határozatlan 

idejű egészségügyi szolgálati jogviszonyban vagy vállalkozási formában látható el. 

Munkavégzés helye: Szentistván, Rákóczi utca 36. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra az 

egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény rendelkezései 

irányadóak, illetve vállalkozási forma esetén a mindenkori NEAK finanszírozás 

keretei között közös megállapodás alapján történik. 

Pályázati feltételek: 

–    büntetlen előélet, 

–    egyetemi végzettség, 

–    a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 11. §-a szerinti szakképesítések 

valamelyikének a megléte, 

–    „B” kategóriás jogosítvány. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

–    orvosi diploma, valamint a szakképzettséget igazoló diploma másolata, 

–    3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

–    részletes szakmai önéletrajz, 

–    jogosítvány másolata, 

–    vállalkozás esetén a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok másolata, 

–    egészségügyi alkalmasság igazolása, 

–    magyar orvosi kamarai tagsági igazolás, 

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

adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, 

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

pályázat elbírálását. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 30. 

A pályázat benyújtásának módja: 

–    postai úton: a Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatal címére történő 

megküldéssel (3418 Szentistván, Széchenyi u. 10.). Kérjük a borítékon 



feltüntetni „Pályázat Szentistván 1 sz. háziorvosi munkakör betöltésére”, 

valamint a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, 

–    személyesen: Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatalban, címe: 3418 

Szentistván, Széchenyi u. 10. 

Pályázat elbírálásának módja: a pályázati anyag megismerését, valamint a 

személyes elbeszélgetést követően a pályázatokat Szentistván nagyközség 

Önkormányzat képviselőtestülete bírálja el a 2021. április 30. napját követő ülésén. 

Az állás betölthető: a pályázatok elbírálását követően. 

Egyéb információk: 

–    a pályázattal kapcsolatosan további tájékoztatás kérhető: Szentistván 

nagyközség polgármesterétől a 06 (20) 310-7690-es telefonszámon, valamint 

a Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatalban [telefonszám: 06 (49) 438-

021]. 

–    a korábbi háziorvos halála miatt a praxisjog értékesítés joga 2021. december 7. 

napjáig az örökösöket illeti, 

–    tartósan betöltetlen praxis esetén praxisszerzési támogatás igényelhető, 

–    kártyaszám 1700, lakosságszám: 2300, 

–    jól felszerelt rendelőt, gyakorlott asszisztenciát, igény esetén szolgálati lakást 

tudunk biztosítani. 
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

NEM KÖTÖTT VEZETŐI ÉS EGYÉB ÁLLÁSOKRA 

Érd Megyei Jogú Város polgármestere pályázatot hirdet a Dr. Romics László 

Egészségügyi Intézmény (2030 Érd, Felső u. 39–41.) Gazdasági 

Igazgatóság gazdasági igazgató (magasabb vezető) munkakör betöltésére. 

Egészségügyi szolgálati jogviszony időtartama: határozatlan. 

Magasabb vezetői megbízás: 2021. június 1. – 2026. május 31., az egészségügyi 

szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény rendelkezései és az 



egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról 

szóló 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 10. §-ában foglaltak szerint. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

Betöltendő munkakör: gazdasági igazgató. 

Beosztás: magasabb vezető. 

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

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges 

feladatok: az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. 

(XII. 31.) Korm. rendelet 11. §-ban meghatározott feladatok ellátása az önállóan 

működő és gazdálkodó Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 

vonatkozásában. 

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

törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény és az egészségügyi szolgálati 

jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

–    főiskolai végzettség, 

–    a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése szerinti 

felsőoktatásban szerzett végzettség és emellett, okleveles könyvvizsgálói vagy 

államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy az engedélyezés 

szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítéssel, vagy gazdasági vezetői, 

belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői – 2012. január 1. előtt az 

Áht. szerinti ellenjegyzői, vagy 

–    a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 150. § (1) és 

(2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél legalább 5 

éves igazolt szakmai gyakorlattal, valamint mérlegképes könyvelői 

szakképesítéssel vagy felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettséggel 

kell rendelkeznie, 

–    a gyógyintézetek vezetőjének és vezető-helyetteseinek képesítési 

követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt 

pályázat részletes szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet [a 

továbbiakban: 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet] 5. § (1) bekezdés b) pontjában 

foglaltaknak megfelelően legalább 3 éves vezetői gyakorlat, ennek hiányában 

ez alóli mentesítési kérelem a 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 5. § (2) 

bekezdésében foglaltakra történő hivatkozással, 

–    szakirányú végzettségnek megfelelő munkakörben legalább 3 éves szakmai 

tapasztalat, 

–    az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban való bejegyzés, a 

tevékenység ellátására jogosító engedély megléte, 

–    egészségügyi szolgálati jogviszony csak olyan büntetlen előéletű és 

cselekvőképes személlyel létesíthető, aki megfelel az egészségügyi szolgálati 

munkaszerződés szerinti egészségügyi tevékenység végzésére jogszabályban 

előírt feltételeknek, és aki nem áll kamarai kizárás etikai vagy fegyelmi 

büntetés hatálya alatt, 

–    vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 



A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

–    költségvetési intézményi gazdálkodásban szerzett legalább 3 év szakmai 

tapasztalat, 

–    KIRA program ismerete, 

–    egészségügyi végzettség, 

–    CT-EcoStat program ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

–    részletes szakmai önéletrajz, 

–    gazdasági vezetésre vonatkozó szakmai program, 

–    3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, 

–    iskolai végzettséget tanúsító diploma, iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány 

másolata, 

–    nyilvántartásba vételt igazoló okirat(ok) másolata, 

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

adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, 

–    a pályázó nyilatkozatát a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalására 

vonatkozóan. 

–    a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az egészségügyi szolgálati 

jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 4. §-ában felsorolt 

összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2021. június 1. 

napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: az Egészségügyi Közlönyben történő 

megjelenést követő 30 nap. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak Érd Megyei 

Jogú Város polgármestere címére történő megküldésével (2030 Érd, Alsó utca 1–

3.). A borítékon szükséges feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 

számot:14/ERD-220-17/2021., valamint a munkakör megnevezését: gazdasági 

vezető. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat postai úton, a 

mellékletekkel együtt 2 nyomtatott példányban, fizetési igény feltüntetésével kérjük 

benyújtani. A pályázatot a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság 

véleményezi. A bizottság tagjait a polgármester jelöli ki. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 28. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

–    www.erd.hu honlapon – 2021. március. 29. napján, 

–    Érdi Újság. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a munkakör 

betöltéséről az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § d) pontja 

alapján Érd Megyei Jogú Város polgármestere dönt. Próbaidő kikötésére az 

egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 3. §-ában, 

valamint az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 

végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 12. §-ban foglaltak az 



irányadók. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bárány Zsolt 

nyújt, a 06 (23) 365-232/149-es telefonszámon. 
 


