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Pályázati hirdetmény betölthető állásokra 

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 EGYETEMI OKTATÓI, 

ILLETVE EGYETEMI INTÉZMÉNYEKBEN BETÖLTHETŐ EGYÉB 

ÁLLÁSOKRA 

A Szent Imre Egyetemi Oktatókórház (1115 Budapest, Tétényi út 12–16.) 

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

alapján pályázatot hirdet a Fül-Orr-Gégészeti Profilra profilvezető 

főorvos beosztás ellátására határozatlan idejű jogviszonyra szóló kinevezéssel és 5 

év határozott időre szóló vezetői megbízással. 

Munkakörhöz kapcsolódó lényeges feladatok: a Fül-Orr-Gégészeti Profilon a 

profil szakmai munkájának tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése. 

Pályázati feltételek: 

–    orvosi diploma, 

–    fül-orr-gége szakvizsga, 

–    legalább 10 éves szakmai gyakorlat, 

–    büntetlen előélet, 

–    egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

–    tudományos fokozat (megszerzett, vagy folyamatban lévő), 

–    audiológiai szakvizsga, 

–    klinikai farmakológiai szakvizsga, 

–    idegennyelv-ismeret, 

–    fül-orr-gégészeti oktatásban (graduális és posztgraduális) való jártasság. 

Csatolandó: 

–    fényképes szakmai önéletrajz (kézzel írott formában is), 

–    orvosi diploma és szakvizsga bizonyítványok másolatai, 

–    szakmai, vezetői koncepció, 

–    erkölcsi bizonyítvány, 

–    határozat a működési nyilvántartásba vételről, 

–    hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázatban foglaltak közölhetők harmadik 

személlyel és a pályázatban szereplő személyes adatokat a pályázat 

elbírálásában résztvevők megismerhetik. 

Illetmény és juttatások: az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. 

évi C. törvény szabályai alapján, megegyezés szerint. 

A pályázat benyújtási határideje: a Közigazgatási Igazságügyi Hivatal (KIH) 

honlapján való megjelenéstől számított 30 nap. 

Egyéb információk: az állás elbírálás után azonnal betölthető. Az állás 

betöltéséhez 90 napnál nem régebbi az Eszjtv. 2. § (10) bekezdésének megfelelő 

erkölcsi bizonyítvány szükséges. A pályázati anyagokat Szent Imre Egyetemi 



Oktatókórház (1115 Budapest, Tétényi út 12–16.) dr. Bedros J. Róbert c. egyetemi 

tanár, főigazgató részére kell postai úton benyújtani. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYVEZETŐI 

ÉS ORVOSVEZETŐI ÁLLÁSOKRA 

A Tolna Megyei Balassa János Kórház (7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 

5–7.) felvételt hirdet a Radiológiai és Ultrahang Osztály radiológus osztályvezető 

főorvosi munkakör ellátására. 

Munkaköri feladatok: radiológus szakorvosi kompetenciába tartozó szakorvosi 

feladatok ellátása. Jogszabályban, végzettségben meghatározott szakmai 

kompetenciának, szakmai protokollok, irányelvek, módszertani útmutatók, 

munkaköri leírás és munkarend alapján. A Radiológiai Osztály profilja a kórház és 

rendelőintézet fekvőbeteg osztályainak és járóbeteg-ellátásának indikációja alapján 

szükséges röntgen, izotóp, ultrahang, CT vizsgálatok elvégzése, a járóbetegek, 

illetve kórházi ápolást igénylő betegek, fekvőbetegek radiológiai szakellátása. Az 

osztályon dolgozók szakmai irányítása, vezetése. A vezetői megbízás az 

egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény szabályai szerint 

történik. 

Pályázati feltételek: 

–    egyetem, orvosi diploma, szakorvosi szakvizsga (radiológus szakorvos), 

–    legalább 10 éves szakorvosi gyakorlat, 

–    büntetlen előélet, 

–    munkaköri egészségügyi alkalmasság, 

–    Magyar Orvosi Kamarai tagság, 

–    érvényes működési engedély. 

Előnyt jelent: 

–    Ph.D fokozat, 

–    vezetői tapasztalat, 

–    Klinikán szerzett szakmai tapasztalat, 

–    tudományos tevékenység. 

A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák: 

–    innovatív szemlélet, 

–    teljesítmény-orientáltság, 

–    önálló döntéshozatali képesség, 

–    analizáló és szintetizáló gondolkodás, 

–    fejlett és magas szintű interperszonális készség, 

–    magas szintű képzési készség, 

–    fejlett kommunikációs készség. 

Jelentkezéshez csatolandó: 

–    személyes dokumentumok, részletes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló 

okiratok fénymásolata, nyelvvizsga igazolása, 

–    vezetői elképzelés: orvos szakmai koncepció kiemelten a betegellátás és 

szervezés szemszögéből, 



–    három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, alapnyilvántartásba történt 

felvétel igazolásának másolata, MOK tagság igazolása, érvényes működési 

nyilvántartásról másolat, 

–    tudományos tevékenységek jegyzése, 

–    hozzájárulási nyilatkozat, hogy a jelentkezésben foglalt adatok közölhetők 

harmadik személlyel és a jelentkezésben foglalt személyes adatainak a felvételi 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 

–    referencia amennyiben rendelkezik vele. 

Pályázat benyújtásának módja: 

–    elektronikusan: humanpolitika@tmkorhaz.hu, 

–    postai úton: 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 5–7., a borítékra kérjük 

ráírni: „Osztályvezető főorvos”. 

Pályázatról bővebb felvilágosítást ad: dr. Németh Csaba intézményvezető 

főigazgató, tel: 06 (74) 501-600. 

Pályázat benyújtási határideje: 2021. június 10. 

Az állás a benyújtott pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 

Egyéb információ: A radiológiai osztály korszerű eszközparkkal rendelkezik, 

általános radiológián kívül ultrahang CT, CT-angiographia, 64 szeletes CT, 1,5 

Tesla-ás MR berendezés és gyermekradiológiai, ízületi ultrahang, szövettani 

vizsgálati tevékenység folyik az osztályon. Az osztályon dolgozó szakorvosoknak, 

rezidenseknek biztosítjuk a szakmai előrehaladás, további szakvizsga lehetőségét. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK ORVOSI ÁLLÁSOKRA 

Budapest 

Baranya megye 

Bács-Kiskun megye 

Békés megye 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

Csongrád-Csanád megye 

Fejér megye 

Győr-Moson-Sopron megye 

Hajdú-Bihar megye 

Heves megye 

Jász-Nagykun-Szolnok megye 

Komárom-Esztergom megye 

Nógrád megye 

Pest megye 

Somogy megye 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

Tolna megye 

Vas megye 

Veszprém megye 

A pápai Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő (8500 Pápa, 

Jókai u. 5–9.) pályázatot hirdet az alábbi szakorvosi állásokra. 



csecsemő- és gyermekgyógyászati szakorvosi állás 

Feltétel: csecsemő- és gyermekgyógyászati szakorvosi végzettség. 

Pályázati anyag tartalma: 

–    önéletrajz, 

–    szakmai pályafutás, 

–    orvosi diploma, 

–    szakvizsgát tartalmazó iratok és a kötelező folyamatos továbbképzési időszak 

teljesítését igazoló okiratok másolatai, 

–    OONYI-ba történt felvétel 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, 

–    OONYI-ba történt felvétel 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 szakorvosi végzettség. 

Pályázati anyag tartalma: 

–    önéletrajz, 

–    szakmai pályafutás, 

–    orvosi diploma, 

–    szakvizsgát tartalmazó iratok és a kötelező folyamatos továbbképzési időszak 

teljesítését igazoló okiratok másolatai, 

–    OONYI-ba történt felvétel 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, 

–    OONYI-ba történt felvétel 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, 

–    OONYI-ba történt felvétel 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, 

–    OONYI-ba történt felvétel 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, 

–    OONYI-ba történt felvétel 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. 

reumatológus-mozgásszervi rehabilitációs szakorvos 

Feltétel: reumatológus/mozgásszervi rehabilitációs szakorvosi végzettség. 

Pályázati anyag tartalma: 

–    önéletrajz, 

–    szakmai pályafutás, 

–    orvosi diploma, 

–    szakvizsgát tartalmazó iratok és a működési nyilvántartásról érvényes igazolás, 

–    OONYI-ba történt felvétel igazolásának másolata, 

–    külföldön szerzett diploma esetén honosítás. 

Egyéb információk: 

–    az állás, a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető, 

–    a pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napion belül kérem 

benyújtani, 

–    bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi. 

A pályázatokkal kapcsolatban további felvilágosítást nyújt dr. Havrilla Gyula 

főigazgató, 8500 Pápa, Jókai u. 5–9., a 06 (89) 514-002-es telefonszámon. 

Zala megye 
 


