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ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 

Tisztelt Hirdetők, Olvasók! 

A pályázati hirdetményeket terjedelmi okokból és a jobb áttekinthetőség 

érdekében táblázatos formában közöljük. Kérjük, hogy álláshirdetéseik 

szövegezésénél vegyék figyelembe, hogy a rovatok csak a legszükségesebb 

információk közlésére adnak lehetőséget. 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. V. em. 514., 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, telefonszám: 266-9290 vagy 266-9294) ad 

felvilágosítást. 

A pályázatoknál kérjük – a hatályos jogszabályokra is figyelemmel – 

feltüntetni, hogy a pályázati határidő kezdő időpontjának a hirdető a 

megjelenés melyik helyét tekinti. Eltérő közlés hiányában a pályázati határidő 

hirdetmény szerinti kezdő időpontja az Egészségügyi Közlönyben való 

megjelenés. A Közigazgatási Személyzetfejlesztési Főigazgatóság honlapján is 

megjelenő hirdetések esetén a honlapon feltüntetett határidők az irányadók, 

eltérő közlés esetén is. 

Amennyiben a közlésnél más időpontot nem jelöltünk meg, úgy a hirdetett állás a 

pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. Az állások bérezése a hatályos 

jogszabályok alapján történik. 

A Szerkesztőség felhívja a hirdetők figyelmét arra, hogy a tévesen, hiányosan 

vagy félreérthető módon megfogalmazott és így megküldött hirdetésekből 

adódó esetleges hibákért felelősséget nem vállal. Az esetleges hibák elkerülése 

érdekében kérjük, hogy hirdetéseiket ne kézírásos formában juttassák el a 



Szerkesztőség részére. Az olvashatatlanul megküldött hirdetések közzétételét 

nem vállaljuk. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK ORVOSI ÁLLÁSOKRA 

Budapest 

Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona (1173 Budapest, Pesti út 

117.) részmunkaidőben orvos/belgyógyász pozícióba munkatársat keres. 

Munkavégzés helye: 1173 Budapest, Pesti út 117. 

Főbb feladatok: 

–    egészségügyi ellátás a bentlakásos intézményben a személyes gondoskodást 

nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet alapján, 

–    az intézetbe felvett betegek vizsgálata, 

–    kezelési terv felállítása – állapotváltozás nyomon követése, 

–    állapotváltozás nyomon követése alapján és a szakmai elvárásoknak 

megfelelően a gyógyszer és gyógyászati segédeszköz elrendelése, 

–    gyógyszer és gyógyászati segédeszköz rendelés hatása, illetve használatának 

nyomon követése, 

–    orvosi dokumentáció pontos vezetése, 

–    záródokumentum elkészítése. 

Az álláshoz tartozó elvárások: 

–    általános orvosi végzettség, 

–    belgyógyász szakvizsga, 

–    működési engedély, 

–    MOK tagság, 

–    büntetlen előélet, 

–    cselekvőképesség. 

Foglalkoztatás: bármely munkajogi formában (közalkalmazotti jogviszony, 

vállalkozói, megbízási szerződés). 

Amit kínálunk: 

–    az illetmény megállapítására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók, de megegyezés szerint kerül 

megállapításra, 

–    foglalkoztatás részmunkaidőben, bármely munkajogi formában, 

–    cafetéria, 

–    év közbeni juttatás, 

–    fejlődési lehetőség, 

–    rendezett munkakörnyezet, 

–    munkába járás utazási költségének térítése. 

Jelentkezés módja: a pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 

Meucza Erika nyújt, a (20) 339-4847-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Papp Anita részére, a 

papp.anita@pestiut.hu e-mail-címen keresztül. 

Baranya megye 



Bács-Kiskun megye 

Békés megye 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

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

álláshelyet hirdet Sajószentpéter VI. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátási 

területén háziorvosi feladatok ellátására. 

Munkavégzés helye: 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. alatti 

önkormányzati tulajdonú Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézményben a VI. 

számú felnőtt körzet rendelője. 

Ellátandó feladat: 

–    a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. 

(II. 25.) EüM rendeletben [a továbbiakban: 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet] foglalt 

háziorvosi feladatok ellátása, 

–    területi ellátási kötelezettséggel, kártyaszám: 1270, a körzet lakosságszáma: 

1567 fő. 

–    egyéni vállalkozói formában vagy gazdasági társaság tagjaként vagy 

munkavállalóként, 

–    az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződésben rögzített feltételek 

szerint. 

Pályázati feltételek: 

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

végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, továbbá a 4/2000. 

(II. 25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte, valamint 

–    a praxisengedélyhez szükséges jogszabályokban előírt feltételek igazolása, 

–    cselekvőképesség, 

–    a pályázó büntetlen előéletű, illetve nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya 

alatt, 

–    saját személygépkocsi, „B” kategóriás jogosítvány. 

Csatolandó dokumentumok: 

–    jogszabályban meghatározott iskolai végzettség igazolása, diploma másolata, 

–    képesítést igazoló okiratok másolata, 

–    részletes szakmai önéletrajz, amely tartalmazza a szakmai gyakorlatot is, 

–    három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány annak 

igazolására, hogy büntetlen előéletű és nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, 

illetve a hatósági erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló igazolás másolata, 

–    orvosi alkalmassági vizsgálat meglétét igazoló okmány másolata, 

–    Országos Kórházi Főigazgatóság által vezetett működési nyilvántartásba való 

felvétel igazolása, 

–    Magyar Orvosi Kamarában fennálló tagság igazolása, 

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

elbírálásában résztvevők a pályázatot megismerjék és abba betekintsenek, 

–    a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy 

hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához. 



A pályázat benyújtásának határideje: az Egészségügyi Közlönyben történő 

megjelenéstől számított 30 napon belül. 

A pályázat elbírálása: a pályázat elbírálásáról Sajószentpéter Városi 

Önkormányzat Képviselő-testülete dönt a pályázati határidő lejártát követő 30 

napon belül. 

A feladat-ellátási szerződés tervezetét Sajószentpéter Város Jegyzője a pályázatok 

elbírálását megelőzően a pályázók rendelkezésére bocsátja. 

A Képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül 

eredménytelennek nyilvánítsa, és nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat 

eredményéből keletkező kár, felmerült költség megtérítését. 

Az álláshely betöltésének időpontja: vállalkozási formában a feladat-ellátási 

szerződés megkötését és az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó 

praxisengedély alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötött 

finanszírozási szerződés hatályba lépését követően, munkaviszony esetén a 

kinevezést követően. 

A feladat ellátásának időtartama és az egyéb feltételek 
biztosítása: vállalkozási formában történő feladat-ellátás esetén Sajószentpéter 

Városi Önkormányzat határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződést köt. 

Alkalmazottként történő feladat-ellátás esetén határozatlan időre szóló 

munkaviszony keretében 3 hónap próbaidő kikötésével. A feladat-ellátáshoz 

szükséges orvosi rendelőt az Önkormányzat bérleti díj fizetési kötelezettség nélkül 

biztosítja. 

Pályázat benyújtása: postai úton vagy személyesen Sajószentpéter Városi 

Önkormányzat 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. címre, zárt borítékban, 

„Háziorvosi pályázat a VI. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására” 

megjelöléssel megküldve. 

További információ kérhető: Sajószentpéter Város Polgármesterétől és 

Jegyzőjétől; telefonszám: (48) 521-037. 

A pályázat további közzétételének helye: Sajószentpéter város 

honlapja www.sajoszentpeter.hu 

Csongrád-Csanád megye 

Fejér megye 

Győr-Moson-Sopron megye 

Hajdú-Bihar megye 

Heves megye 

Jász-Nagykun-Szolnok megye 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (5000 Szolnok, Kossuth tér 9.) 

pályázatot hirdet iskolai-ifjúsági fogorvosi feladatok ellátására vállalkozási 

formában. 

Munkavégzés helyszíne: 5000 Szolnok, Széchenyi krt. 129. 

Pályázati feltételek: 

–    fogorvosi diploma, 

–    gyermek-fogszakorvosi végzettség vagy jártasság a gyermekfogászatban, 



–    végzettséget igazoló okiratok másolata, 

–    a Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása, 

–    igazolás a működési nyilvántartásba történt bejegyzésről, 

–    büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

–    társas vállalkozásról társasági szerződés bejegyzés, illetve egyéni vállalkozói 

igazolvány, vagy nyilatkozat ezen dokumentumok szerződéskötésig történő 

beszerzéséről, 

–    nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban a résztvevők a 

pályázati anyagot megismerhetik, 

–    részletes személyi és szakmai önéletrajz. 

Juttatások, egyéb információk: 

–    a juttatások vonatkozásában a pályázó és a NEAK közötti finanszírozási 

szerződés rendelkezései az irányadóak, 

–    a feladat ellátása teljes munkaidőben történik, 

–    az ellátandó tanulói létszám körülbelül 1700 fő, 

–    az önkormányzat a nyertes pályázóval minimum 5 évre köt szerződést, 

–    a pályázatok elbírálására – Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

Egészségügyi, Szociális és Környezetvédelmi Bizottsága véleményének 

figyelembevételével egyedi mérlegelés alapján – Szolnok Megyei Jogú Város 

Polgármestere jogosult, 

–    az önkormányzat fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást 

eredménytelennek nyilvánítsa. 

A pályázat benyújtására vonatkozó információk: a pályázatokat postai úton, 

személyesen, vagy elektronikus úton Szalay Ferenc polgármesterhez (5000 

Szolnok, Kossuth tér 9.), polgarmester@ph.szolnok.hu címre kell benyújtani. 

Kérjük a borítékon feltüntetni, hogy „Pályázat iskolai-ifjúsági fogorvosi feladatok 

ellátására”. 

Pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstől számított 20. nap. 

Egyéb információ: a pályázó a Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

Egészségügyi, Szociális és Környezetvédelmi Bizottsága véleményének 

kialakításáig jogosult hiánypótlásra, valamint pályázatának kiegészítésére. 

A pályázatról további felvilágosítás kérhető: Szolnok Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatala Egészség- és Családügyi Osztályán Zornánszki Ildikó 

osztályvezetőnél [5000 Szolnok, Kossuth tér 9. Új ép. I. em. 112-es szoba, telefon: 

(56) 503-466, e-mail: egeszsegugy@ph.szolnok.hu]. 

*** 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (5000 Szolnok, Kossuth tér 9.) 

pályázatot hirdet iskolai-ifjúsági fogorvosi feladatok ellátására vállalkozási 

formában. 

Munkavégzés helyszíne: 5000 Szolnok, Temető utca 1. 

Pályázati feltételek: 

–    fogorvosi diploma, 

–    gyermek-fogszakorvosi végzettség vagy jártasság a gyermekfogászatban, 



–    végzettséget igazoló okiratok másolata, 

–    Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása, 

–    igazolás a működési nyilvántartásba történt bejegyzésről, 

–    büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

–    társas vállalkozásról társasági szerződés bejegyzés, illetve egyéni vállalkozói 

igazolvány, vagy nyilatkozat ezen dokumentumok szerződéskötésig történő 

beszerzéséről, 

–    nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban a résztvevők a 

pályázati anyagot megismerhetik, 

–    részletes személyi és szakmai önéletrajz. 

Juttatások, egyéb információk: 

–    a juttatások vonatkozásában a pályázó és a NEAK közötti finanszírozási 

szerződés rendelkezései az irányadóak, 

–    a feladat ellátása teljes munkaidőben történik, Az ellátandó tanulói létszám 

körülbelül 2000 fő, 

–    az önkormányzat a nyertes pályázóval minimum 5 évre köt szerződést, 

–    a pályázatok elbírálására – Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

Egészségügyi, Szociális és Környezetvédelmi Bizottsága véleményének 

figyelembevételével egyedi mérlegelés alapján – Szolnok Megyei Jogú Város 

Polgármestere jogosult, 

–    az önkormányzat fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást 

eredménytelennek nyilvánítsa. 

A pályázat benyújtására vonatkozó információk: a pályázatokat postai úton, 

személyesen, vagy elektronikus úton Szalay Ferenc polgármesterhez (5000 

Szolnok, Kossuth tér 9.), polgarmester@ph.szolnok.hu címre kell benyújtani. 

Kérjük a borítékon feltüntetni, hogy „Pályázat iskolai-ifjúsági fogorvosi feladatok 

ellátására”. 

Pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstől számított 20. nap. 

Egyéb információk: a pályázó a Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

Egészségügyi, Szociális és Környezetvédelmi Bizottsága véleményének 

kialakításáig jogosult hiánypótlásra, valamint pályázatának kiegészítésére. 

A pályázatról további felvilágosítás kérhető: Szolnok Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatala Egészség- és Családügyi Osztályán Zornánszki Ildikó 

osztályvezetőnél [5000 Szolnok, Kossuth tér 9. Új ép. I. em. 112-es szoba, telefon: 

(56) 503-466, e-mail: egeszsegugy@ph.szolnok.hu]. 

*** 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (5000 Szolnok, Kossuth tér 9.) 

pályázatot hirdet iskolaorvosi feladatok ellátására vállalkozási formában. 

Munkavégzés helyszíne: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szolnok 

Megyei Jogú Város területi ellátási kötelezettség alapján végzett egészségügyi 

alapellátása háziorvosi körzeteinek meghatározásáról szóló 18/2002. (VII. 9.) 

önkormányzati rendelet 4. sz. mellékletében meghatározott 4. körzet szerinti 

intézmények. 



Pályázati feltételek: 

–    általános orvosi diploma, 

–    háziorvostan, belgyógyászat vagy csecsemő-gyermekgyógyászat szakvizsga, 

–    végzettséget igazoló okiratok másolata, 

–    a Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása, 

–    igazolás a működési nyilvántartásba történt bejegyzésről, 

–    büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

–    társas vállalkozásról társasági szerződés bejegyzés, illetve egyéni vállalkozói 

igazolvány, vagy nyilatkozat ezen dokumentumok szerződéskötésig történő 

beszerzéséről, 

–    nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban a résztvevők a 

pályázati anyagot megismerhetik, 

–    részletes személyi és szakmai önéletrajz. 

Juttatások, egyéb információk: 

–    a juttatások vonatkozásában a pályázó és a NEAK közötti finanszírozási 

szerződés rendelkezései az irányadóak, 

–    a feladat ellátása teljes munkaidőben történik, 

–    az ellátandó tanulói létszám körülbelül 1300 fő, 

–    előnyben részesül az a pályázó, aki iskolaegészségtan és ifjúságvédelem 

szakvizsgával rendelkezik, 

–    az önkormányzat a nyertes pályázóval a pályázatban meghatározott időre, de 

minimum 5 évre köt szerződést, 

–    a pályázatok elbírálására a –Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

Egészségügyi, Szociális és Környezetvédelmi Bizottsága véleményének 

figyelembevételével, egyedi mérlegelés alapján – Szolnok Megyei Jogú Város 

Polgármestere jogosult, 

–    az önkormányzat fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást 

eredménytelennek nyilvánítsa. 

A pályázat benyújtására vonatkozó információk: a pályázatokat postai úton, 

személyesen, vagy elektronikus úton Szalay Ferenc polgármesterhez (5000 

Szolnok, Kossuth tér 9., polgarmester@ph.szolnok.hu címre) kell benyújtani. 

Kérjük a borítékon feltüntetni, hogy „Pályázat iskolaorvosi feladatok ellátására”. 

Pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstől számított 20. nap. 

Egyéb információk: a pályázó a Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

Egészségügyi, Szociális és Környezetvédelmi Bizottsága véleményének 

kialakításáig jogosult hiánypótlásra, valamint pályázatának kiegészítésére. 

A pályázatról további felvilágosítás kérhető Szolnok Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatala Egészség- és Családügyi Osztályán Zornánszki Ildikó 

osztályvezetőnél [5000 Szolnok, Kossuth tér 9. Új ép. I. em. 112-es szoba, telefon: 

(56) 503-466, e-mail: egeszsegugy@ph.szolnok.hu]. 

Komárom-Esztergom megye 



Kömlőd Község Önkormányzata (2853 Kömlőd, Szabadság u. 9.) pályázatot ír 

ki Kömlőd vegyes körzet háziorvosi feladatainak területi ellátási kötelezettséggel 

történő ellátására. 

Munkavégzés helye: Kömlőd, Pálóczi Horváth Á. u. 21. 

Ellátandó feladat: a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről 

szó 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben (a továbbiakban: 4/2000. EüM rendelet) 

foglalt háziorvosi feladatok ellátása, területi ellátási kötelezettséggel, – vállalkozási 

formában – önkormányzattal kötött feladatellátási szerződés szerint. 

Pályázati feltételek: 

–    egyetemi végzettség, 

–    a 4/2000.. EüM rendeletben foglalt képesítési feltételek megléte, 

–    szakmai alkalmassági orvosi vélemény, 

–    büntetlen előélet, 

–    „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, 

–    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 beadásának határideje: a megjelenéstől számított 30 napon belül. 

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázatot Kömlőd Község 

Önkormányzat képviselő-testülete bírálja el, a pályázati határidő lejártát követő 

ülésen. 

Az álláshely betölthető: a pályázatok elbírálása után. 

A pályázat benyújtása: zárt borítékban „Pályázat Kömlőd vegyes háziorvosi 

munkakör betöltésére ” megjelöléssel, postai úton: a Kömlőd Község 

Önkormányzata címére történő megküldéssel (2853 Kömlőd, Szabadság u. 9.), 

személyesen: Dadi Közös Önkormányzati Hivatal Kömlődi Kirendeltségén (2853 

Kömlőd, Szabadság u. 9.). 

Egyéb információk: 

–    szabad orvosi praxis, 

–    lehetőség a 12 hónapja betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő háziorvosok 

letelepedésének támogatására kiírt pályázat benyújtására, 

–    jól felszerelt rendelőt, gyakorlott asszisztenciát tudunk biztosítani, 

–    az álláshelyről felvilágosítást nyújt Bogáth István polgármester a (30)-604-

3188-as telefonszámon, 



–    a képviselő -testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indokolás 

nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. 

Nógrád megye 

Pest megye 

Somogy megye 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

Tolna megye 

Vas megye 

Veszprém megye 

Zala megye 
 


