
Pályázati hirdetmény betölthető állásokra 

2021. EüK. 10. szám pályázati felhívás (hatályos: 2021.06.11 - ) 

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 (a továbbiakban: ESzjtv.) 

alapján pályázatot hirdet az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztály osztályvezető 

főorvos beosztás ellátására. 

Jogviszony időtartama: határozatlan idejű jogviszonyra szóló kinevezéssel és 5 év határozott 

időre szóló vezetői megbízással. 

Munkakörhöz kapcsolódó lényeges feladatok: az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás 

Osztály szakmai munkájának tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése. 

Pályázati feltételek: 

–    orvosi diploma, 

–    aneszteziológiai és intenzív terápiás szakvizsga, 

–    legalább 10 éves szakmai gyakorlat, 

–    büntetlen előélet, 

–    egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

–    tudományos fokozat (megszerzett, vagy folyamatban lévő), 

–    idegennyelv-ismeret, 

–    aneszteziológiai és intenzív 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 Eszjtv. szabályai alapján, megegyezés szerint. 

A pályázat benyújtási határideje: 2021. július 2. 

Egyéb információk: az állás elbírálás után azonnal betölthető. Az állás betöltéséhez 90 

napnál nem régebbi [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 

Az Országos Sportegészségügyi Intézet (1113 Budapest, Karolina út 27.). az egészségügyi 

szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény alapján pályázatot hirdet az Országos 

Sportegészségügyi Intézet Vas Megyei Sportegészségügyi Ellátás megyei vezető főorvos 

munkakör betöltésére.  

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű jogviszony.  

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.  

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2026. június 30-ig szól.  

A munkavégzés helye: Vas megye, 9700 Szombathely, Sugár út 18.  

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

szakorvosi feladatok ellátása a Szombathelyi Sportorvosi Rendelőben, és főorvosi feladatok 

ellátása a Vas megyei sportorvosi rendelőkben.  

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra az Eszjtv. 

rendelkezései az irányadók.  

Pályázati feltételek: egyetem, sport szakorvos.  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

–    szakmai önéletrajz,  

–    nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot a pályázatok értékelésében résztvevő 

személyek megismerhetik, 

–    szakképesítést igazoló bizonyítványok másolata, 

–    3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,  

–    érvényes MOK tagság,  

–    érvényes működési engedély. 



A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően 

azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 25.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kiss Marianna OSH vezető 

főorvos nyújt, a 06 (1) 488-6106-os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  

–    postai úton, a pályázatnak a Országos Sportegészségügyi Intézet címére történő 

megküldésével (1113 Budapest, Karolina út. 27.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 32/2021, valamint a munkakör 

megnevezését: „megyei vezető főorvos”. 

–    elektronikus úton dr. Kiss Marianna OSH vezető főorvos részére az osh@osei.hu e-mail-

címen keresztül.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 10.  

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a munkáltató az Eszjtv. hatálya 

alá tartozik, ennek következtében a jogviszony létesítése az egészségügyi szolgálati 

jogviszony keretében tölthető be.  

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK ORVOSI ÁLLÁSOKRA 

Budapest 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának (1145 Budapest, Pétervárad 

utca 2.) Képviselő-testülete pályázatot hirdet területi ellátási kötelezettséggel, vállalkozói 

jogviszony keretében betöltendő házi gyermekorvosi tevékenységre. 

Az ellátandó feladatkör: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló 20. számú házi 

gyermekorvosi körzethez tartozó gyermekek ellátása. 

A feladat ellátásának helye: 1143 Budapest, Tábornok utca 8/A. 

A praxisjog megszerzése: a praxisjog térítésmentesen, az önkormányzattal való 

feladatellátási szerződés megkötése útján szerezhető meg. 

Pályázati feltételek: 

–    büntetlen előélet, 

–    cselekvőképesség, 

–    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.) Korm. rendeletben előírt feltételek megléte. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

–    az iskolai végzettséget és a szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,  

–    részletes szakmai önéletrajz,  

–    3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

–    érvényes működési nyilvántartás másolata,  

–    a Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,  

–    munkaköri orvosi alkalmassági vélemény, 

–    a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok másolata (egyéni vállalkozói igazolvány, 

illetve társas vállalkozás esetén az alapító okirat/alapszabály és a cégbírósági bejegyzést 

igazoló okirat másolata, vagy az annak megkéréséről szóló igazolás másolata), 

–    Országos Kórházi Főigazgatóság véleménye arra vonatkozóan, hogy a pályázó a 

praxisengedély megszerzéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik,  

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

hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához, 

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

résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, abba betekinthessenek. 

A pályázat benyújtásának határideje: az Egészségügyi Közlönyben történő megjelenést 

követő 30. nap. 

A pályázat elbírálási határideje: a pályázat benyújtásának határidejét követő Népjóléti 

Bizottság ülése. A Népjóléti Bizottság fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné 

nyilvánítására. 

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot 1 példányban, zárt borítékban, postai úton 

vagy személyesen Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatához (1145 Budapest, 

Pétervárad utca 2.) kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „20. számú házi 

gyermekorvosi körzet pályázata”. 

A jogviszony időtartama: a feladatellátási szerződés határozott időre, 5 év időtartamra szól. 

A jogviszony kezdete: a feladatellátási szerződés megkötését követően, az egészségügyi 

tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély és működési engedély alapján, a Nemzeti 

Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötött finanszírozási szerződés hatálybalépését 

követően azonnal. 



Pályázathoz kapcsolódó egyéb információk: a pályázati kiírással kapcsolatosan további 

információt dr. Szűcs Krisztina nyújt, a 06 (70) 797-1203-as telefonszámon.  

Baranya megye 

Bács-Kiskun megye 

Békés megye 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

Csongrád-Csanád megye 

Fejér megye 

Győr-Moson-Sopron megye 

Hajdú-Bihar megye 

Biharnagybajom Község Önkormányzata (4172 Biharnagybajom, Rákóczi út 5.) 

pályázatot hirdet Biharnagybajom Önkormányzata Képviselő-testületének a háziorvosi, 

fogorvosi, védőnői, iskola-egészségügyi és ügyeleti ellátási körzetekről szóló, 16/2016. (IX. 

30.) önkormányzati rendelete 1. és 4. számú mellékletében meghatározott, Biharnagybajom 

1. számú vegyes körzetében, területi ellátási kötelezettséggel, háziorvosi alapellátási, iskolai 

egészségügyi ellátási, csecsemő és kisgyermek tanácsadási feladatok ellátására. 

Munkavégzés helye: 4172 Biharnagybajom, Rákóczi út 2. 

Pályázati feltételek: 

–    büntetlen előélet, 

–    cselekvőképesség, 

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

jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz, 

–     Magyar Orvosi Kamarai tagság, 

–     az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény 

végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, továbbá a háziorvosi, házi 

gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt 

képesítési előírásoknak való megfelelés, 

–     vállalkozói formában való működtetés. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

–     részletes szakmai önéletrajz, 



–     motivációs levél, 

–     iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata, 

–     egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata, 

–     3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

–     Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása, 

–     a vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata (társas vállalkozás esetén, 30 

napnál nem régebbi, alapító okirat/alapszabály és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat 

másolata vagy egyéni vállalkozás esetén a nyilvántartásba vételről szóló dokumentum), 

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

pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, a pályázó nyilatkozata arról, hogy 

a pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba 

betekinthetnek, 

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

annak nyilvános tárgyalásához. 

A pályázat benyújtását követően hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. VII. 15. (csütörtök) 16.00 óra. 

A pályázat benyújtásának módja: személyesen, postai úton, egy példányban 

Biharnagybajom Községi Önkormányzat részére címezve (4172 Biharnagybajom, Rákóczi út 

5.) vagy elektronikus úton a jegyzo@biharnagybajom.hu e-mail-címre. A borítékon kérjük 

feltüntetni: „Háziorvosi praxis pályázat”. 

A pályázat elbírálásának módja: a Képviselő-testület dönt, a pályázók meghallgatását 

követően. 

Az elbírálás határideje: 2021. július 31. A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, 

hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. 

A feladatellátás kezdő időpontja: a feladatellátási szerződés megkötését, illetve az 

egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó véglegessé vált praxisengedély alapján, a 

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötött finanszírozási szerződés 

hatálybalépését követően azonnal. 

A feladatellátási szerződés időtartama: a nyertes pályázóval az önkormányzat határozatlan 

idejű feladatellátási szerződést köt. 

Egyéb tudnivalók: a praxisjog térítésmentesen szerezhető meg. Az 1. számú háziorvosi 

vegyes körzet feladatait heti 40 órában kell ellátni. A körzetben a háziorvosi alapellátási 

feladatokon kívül gondoskodni kell az iskolai egészségügyi ellátási, csecsemő és kisgyermek 

tanácsadási feladatok ellátásáról is. Ügyeleti ellátási kötelezettség nincs. A körzet tartósan 

betöltetlen háziorvosi körzet, jelenleg a feladatellátás helyettesítés keretében történik. A 



feladat ellátását szolgáló rendelő az önkormányzat tulajdonában van, melyre vonatkozóan az 

Önkormányzat a nyertes pályázóval használati szerződést köt. A 60/2003. (X. 20.) ESzCsM 

rendelet 1. számú mellékletében felsorolt tárgyi feltételek, (minimumeszközök) rendelkezésre 

állnak. Igény esetén szolgálati lakás rendelkezésre áll. Biharnagybajom Község 

Önkormányzata a szolgálati lakás és a rendelő bérleti díjának és közüzemi költségeinek a 

feladatellátó részéről történő megfizetésétől eltekint. Ellátandó lakosságszám 1375 fő. 

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni: Szitó Sándor polgármester vagy Imre-Erdős Szilvia 

jegyzőnél, a 06 (54) 472-021-es telefonszámon, vagy a polgarmester@biharnagybajom.hu 

illetve a jegyzo@biharnagybajom.hu e-mail-címeken lehet. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 

–    www.biharnagybajom.hu 

–     oali.aeek.hu 

–    www.mokhbm.hu 

–    Debreceni Egyetem Általános Orvosi Kar honlapja 

*** 

Biharnagybajom Község Önkormányzata (4172 Biharnagybajom, Rákóczi út 5.) 

pályázatot hirdet Biharnagybajom Önkormányzata Képviselő-testületének a háziorvosi, 

fogorvosi, védőnői, iskola-egészségügyi és ügyeleti ellátási körzetekről szóló, 16/2016. (IX. 

30.) önkormányzati rendelete 1. és 4. számú mellékletében meghatározott, Biharnagybajom 

2. számú vegyes körzetében, területi ellátási kötelezettséggel, háziorvosi alapellátási, iskolai 

egészségügyi ellátási, csecsemő és kisgyermek tanácsadási feladatok ellátására. 

Munkavégzés helye: 4172 Biharnagybajom, Kossuth út 3/C. 

Pályázati feltételek: 

–    büntetlen előélet, 

–    cselekvőképesség, 

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

jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz, 

–    Magyar Orvosi Kamarai tagság, 

–    az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény 

végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, továbbá a háziorvosi, házi 

gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt 

képesítési előírásoknak való megfelelés, 

–    vállalkozói formában való működtetés. 



A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

–    részletes szakmai önéletrajz, 

–    motivációs levél, 

–    iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata, 

–    egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata, 

–    3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

–    Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása, 

–    a vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata (társas vállalkozás esetén, 30 napnál 

nem régebbi, alapító okirat/alapszabály és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat 

másolata vagy egyéni vállalkozás esetén a nyilvántartásba vételről szóló dokumentum) 

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

pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, a pályázó nyilatkozata arról, hogy 

a pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba 

betekinthetnek, 

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

annak nyilvános tárgyalásához. A pályázat benyújtását követően hiánypótlásra egy 

alkalommal van lehetőség. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 15. (csütörtök) 16.00 óra. 

A pályázat benyújtásának módja: személyesen, postai úton, egy példányban 

Biharnagybajom Községi Önkormányzat részére címezve (4172 Biharnagybajom, Rákóczi út 

5.) vagy elektronikus úton a jegyzo@biharnagybajom.hu e-mail-címre. A borítékon kérjük 

feltüntetni: „Háziorvosi praxis pályázat”. 

A pályázat elbírálásának módja: a Képviselő-testület dönt a pályázók meghallgatását 

követően. 

Az elbírálás határideje: 2021. július 31. A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, 

hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. 

A feladatellátás kezdő időpontja: a feladatellátási szerződés megkötését, illetve az 

egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó véglegessé vált praxisengedély alapján, a 

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötött finanszírozási szerződés 

hatálybalépését követően azonnal. 

A feladatellátási szerződés időtartama: a nyertes pályázóval az önkormányzat határozatlan 

idejű feladatellátási szerződést köt. 

Egyéb tudnivalók: a praxisjog térítésmentesen szerezhető meg. A 2. számú háziorvosi 

vegyes körzet feladatait heti 40 órában kell ellátni. A körzetben a háziorvosi alapellátási 



feladatokon kívül gondoskodni kell az iskolai egészségügyi ellátási, csecsemő és kisgyermek 

tanácsadási feladatok ellátásáról is. Ügyeleti ellátási kötelezettség nincs. A körzet tartósan 

betöltetlen háziorvosi körzet, jelenleg a feladatellátás helyettesítés keretében történik. A 

feladat ellátását szolgáló rendelő az önkormányzat tulajdonában van, melyre vonatkozóan az 

Önkormányzat a nyertes pályázóval használati szerződést köt. A 60/2003. (X. 20.) ESzCsM 

rendelet 1. számú mellékletében felsorolt tárgyi feltételek, (minimumeszközök) rendelkezésre 

állnak. Igény esetén szolgálati lakás rendelkezésre áll. Biharnagybajom Község 

Önkormányzata a szolgálati lakás és a rendelő bérleti díjának és közüzemi költségeinek a 

feladatellátó részéről történő megfizetésétől eltekint. Ellátandó lakosságszám 1375 fő. 

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni: Szitó Sándor polgármester vagy Imre-Erdős Szilvia 

jegyzőnél, a 06 (54) 472-021-es telefonszámon, vagy a polgarmester@biharnagybajom.hu 

illetve a jegyzo@biharnagybajom.hu e-mail-címeken lehet. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 

–    www.biharnagybajom.hu 

–    oali.aeek.hu 

–    www.mokhbm.hu 

–    Debreceni Egyetem Általános Orvosi Kar honlapja 

Heves megye 

A Mátrai Gyógyintézet (3200 Gyöngyös, hrsz. 7151) az egészségügyi szolgálati 

jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (a továbbiakban: Eszjtv.) 2. §-a alapján pályázatot 

hirdet tüdőgyógyász szakorvos munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű egészségügyi szolgálati 

jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.  

A munkavégzés helye: Mátraháza. 

A munkakörbe tartozó feladatok: az intézet gyógyító munkájában való részvétel. Aktívan 

részt vesz a bronchológiai, valamint az intervenciós bronchológiai team munkájában. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra az Eszjtv. 

rendelkezései az irányadók. 

Jelentkezési feltételek: 

–    egyetem, tüdőgyógyász szakvizsga, 

–    orvosi diploma megléte, tüdőgyógyász szakvizsga előtt állók is jelentkezhetnek, 

–    magyar nyelvtudás,  



–    büntetlen előélet,  

–    cselekvőképesség,  

–    egészségügyi alkalmasság. 

A jelentkezés elbírálásánál előnyt jelent: 

–    bronchológiai jártasság. 

A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások: részletes, fényképes, szakmai 

önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok egyszerű másolatban, működési nyilvántartás 

igazolása, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, beleegyező nyilatkozat a pályázat 

megismeréséhez a bíráló bizottság részére. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően, 4 

hónapos próbaidő kikötésével, azonnal betölthető. 

A jelentkezés benyújtásának határideje: az Egészségügyi Közlönyben történő megjelenést 

követő 30. nap. 

A jelentkezési kiírással kapcsolatosan további információt dr. Urbán László PhD. 

főigazgató nyújt, a 06 (37) 574-505-ös telefonszámon. 

A jelentkezés benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Mátrai Gyógyintézet 

címére történő megküldésével (3200 Gyöngyös, hrsz. 7151). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

munkakör megnevezését: „Tüdőgyógyász szakorvos”. A pályázati anyag megküldhető 

elektronikus úton a foigazgato@magy.eu e-mail-címen keresztül vagy személyesen is 

benyújtható dr. Urbán László PhD. főigazgató, Mátraháza, hrsz. 7151. Mátrai Gyógyintézet, 

adminisztrációs épületben, időpont-egyeztetés után. 

A jelentkezés elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat bírálóbizottság bírálja el, a 

pályázók közül kiválasztottakkal, előzetes telefonos egyeztetést követően, szóbeli 

konzultációt tartunk. A kinevezésről az intézmény főigazgatója dönt.  

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: igény esetén szolgálati 

elhelyezést, vagy szolgálati lakást tudunk biztosítani. A munkakörrel kapcsolatos további 

információt dr. Urbán László PhD főigazgató nyújt munkanapokon 9-14 óra között a 06 (37) 

574-505-ös telefonszámon.  

*** 

A Mátrai Gyógyintézet (3200 Gyöngyös, hrsz. 7151) az egészségügyi szolgálati 

jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény ( a továbbiakban: Esztjtv.) alapján álláshelyet hirdet 

általános orvos munkakör betöltésére.  

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.  

A munkavégzés helye: Mátraháza. 



A munkakörbe tartozó feladatok: az intézet gyógyító munkájában való részvétel, a 

munkaköri leírásban foglaltak alapján a kijelölt betegellátó osztályon orvosi tevékenység 

végzése. Aktív részvétel a pulmonológiai, a bronchológiai, valamint az intervenciós 

bronchológiai csoport munkájában. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra az Eszjtv. 

rendelkezései az irányadók. 

Jelentkezési feltételek: 

–    egyetem, általános orvosi vizsga, 

–    pályakezdők is jelentkezhetnek, 

–    magyar nyelvtudás, büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság. 

A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások:  

–    fényképes részletes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolatban,  

–    működési nyilvántartás igazolása,  

–    nyilatkozat a büntelen előéletről (a 3 hónapnál nem régebbi, büntetlen előéletet tanúsító 

erkölcsi bizonyítványt felvétel esetén kell benyújtani), 

–    beleegyező nyilatkozat, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a teljes pályázati 

anyagot megismerjék és a pályázat elbírálásához felhasználják.  

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően, 4 

hónapos próbaidő kikötésével azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: az Egészségügyi Közlönyben történő megjelenést 

követő 30. nap. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Mátrai Gyógyintézet 

címére történő megküldésével (3200 Gyöngyös, hrsz. 7151). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

munkakör megnevezését: „Általános orvos”. 

A pályázati anyag megküldhető elektronikus úton a foigazgato@magy.eu e-mail-címen 

keresztül vagy személyesen is benyújtható dr. Urbán László PhD. főigazgató, Mátraháza, 

hrsz. 7151. Mátrai Gyógyintézet, adminisztrációs épületben, időpont-egyeztetés után. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat bírálóbizottság bírálja el, a 

pályázók közül kiválasztottakkal, előzetes telefonos egyeztetést követően, szóbeli 

konzultációra kerül sor. A kinevezésről az intézmény főigazgatója dönt.  

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: igény esetén szolgálati 

elhelyezést, vagy szolgálati lakást tudunk biztosítani. A munkakörrel kapcsolatos további 

információt dr. Urbán László PhD főigazgató nyújt munkanapokon 9-14 óra között a 06 (37) 

574-505-ös telefonszámon.  



*** 

A Mátrai Gyógyintézet (3200 Gyöngyös, hrsz. 7151) az egészségügyi szolgálati 

jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (a továbbiakban: Eszjtv.) alapján álláshelyet hirdet 

pulmonológiai rehabilitációs szakorvos munkakör betöltésére.  

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Mátraháza. 

A munkakörbe tartozó feladatok: az intézet gyógyító munkájában való részvétel a 

munkaköri leírásban foglaltak alapján, szakirányú képesítésének megfelelő szakorvosi 

tevékenység végzése. Aktívan részt vesz pulmonológiai csoport munkájában. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra az Eszjtv. 

rendelkezései az irányadók. 

Jelentkezési feltételek: 

–    egyetem, pulmonológiai rehabilitációs szakvizsga, 

–    pulmonológiai rehabilitációs munkakörben szerzett 1 éves tapasztalat, 

–    orvosi diploma, pulmonológiai rehabilitációs szakvizsga. Az állásra pulmonológus 

szakvizsgával is lehet jelentkezni, amennnyiben a jelentkező vállalja a rehabilitációs 

szakvizsga megszerzését, 

–    magyar nyelvtudás, büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság. 

A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások:  

–    fényképes, részletes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolatban,  

–    működési nyilvántartás igazolása,  

–    nyilatkozat a büntelen előéletről (a 3 hónapnál nem régebbi, büntetlen előéletet tanúsító 

erkölcsi bizonyítványt felvétel esetén kell benyújtani), 

–    beleegyező nyilatkozat, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a teljes pályázati 

anyagot megismerjék és a pályázat elbírálásához felhasználják.  

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően, 4 

hónapos próbaidőt követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: az Egészségügyi Közlönyben történő megjelenést 

követő 30. nap. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Mátrai Gyógyintézet 

címére történő megküldésével (3200 Gyöngyös, hrsz. 7151). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

munkakör megnevezését: „Pulmonológiai rehabilitációs szakorvos”. 



A pályázati anyag megküldhető elektronikus úton a foigazgato@magy.eu e-mail-címen 

keresztül vagy személyesen is benyújtható dr. Urbán László PhD. főigazgató, Mátraháza, 

hrsz. 7151. Mátrai Gyógyintézet, adminisztrációs épületben, időpont-egyeztetés után. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:a pályázatokat bírálóbizottság bírálja el, a pályázók 

közül kiválasztottakkal, előzetes telefonos egyeztetést követően, szóbeli konzultációra kerül 

sor. A kinevezésről az intézmény főigazgatója dönt.  

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: igény esetén szolgálati 

elhelyezést, vagy szolgálati lakást tudunk biztosítani. A pályázati kiírással és a munkakörrel 

kapcsolatban további információt dr. Urbán László PhD főigazgató nyújt munkanapokon 9–

14 óra között a 06 (37) 574-505-ös telefonszámon.  

Jász-Nagykun-Szolnok megye 

Komárom-Esztergom megye 

A Tatabányai Szent Borbála Kórház (2800 Tatabánya, Dózsa György út 77.) főigazgatója 

pályázatot hirdet egészségügyi szolgálati jogviszonyban betölthető álláshelyre az 

Anaesthesiológiai és Intenzív Terápiás Osztályára, szakorvosi munkakörbe. 

Pályázati feltétel: 

–    anaesthesiológiai és intenzív terápiás szakvizsga, 

–    1–3 év szakorvosi gyakorlat, 

–    büntetlen előélet. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

–    hemodinamikai vizsgálatokban szerzett tapasztalat, 

–    idegen nyelvismeret. 

Feladata: az aneszteziológiai és intenzív terápiás szakorvosi tevékenység végzése az osztály 

és a hozzá tartozó járóbeteg-szakellátás területen. 

Bérezés: az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény szerint. 

A jelentkezéshez csatolandók: 

–    végzettséget igazoló okmányok másolata, 

–    részletes szakmai önéletrajz, 

–    előadások, publikációk listája, 

–    működési nyilvántartás érvényesítéséről szóló határozat, 



–    kamarai tagság igazolása, 

–    3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány (erkölcsi), 

–    hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában résztvevők betekintési jogához, valamint 

vagyonnyilatkozat-tételhez. 

Jelentkezési határidő: 2021. június 30. 

A pályázat benyújtása: A pályázati anyagot az intézmény Humánpolitikai Osztályára (2800 

Tatabánya, Dózsa György út 77.) a fentiekben megjelölt másolatokkal, önéletrajzzal együtt, 

vagy elektronikusan a toncsa.ildiko@tatabanyakorhaz.hu e-mail-címre kérjük benyújtani. 

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

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

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

Egyéb információ: a pályázati felhívás a www.közigallas.gov.hu honlapon is megtekinthető 

2021. május 25. napjától. 

*** 

A Tatabányai Szent Borbála Kórház (2800 Tatabánya, Dózsa György út 77.) főigazgatója 

pályázatot hirdet egészségügyi szolgálati jogviszonyban betölthető álláshelyre az 

Anaesthesiológiai és Intenzív Terápiás Osztályára, szakorvos jelölt munkakörbe. 

Pályázati feltétel: 

–    orvosi egyetemi diploma, 

–    büntetlen előélet. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

–    idegen nyelvismeret. 

Feladata: az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztályon segédorvosi tevékenység. 

Bérezés: az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény szerint. 

A jelentkezéshez csatolandók: 

–    végzettséget igazoló okmányok másolata, 

–    részletes szakmai önéletrajz, 

–    működési nyilvántartás érvényesítéséről szóló határozat, 

–    kamarai tagság igazolása, 



–    3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány (erkölcsi), 

–    hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában résztvevők betekintési jogához, valamint 

vagyonnyilatkozat-tételhez. 

Jelentkezési határidő: 2021. június 30. 

A pályázat benyújtása: a pályázati anyagot az intézmény Humánpolitikai Osztályára (2800 

Tatabánya, Dózsa György út 77.) a fentiekben megjelölt másolatokkal, önéletrajzzal együtt, 

vagy elektronikusan a toncsa.ildiko@tatabanyakorhaz.hu e-mail-címre kérjük benyújtani. 

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

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

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

Egyéb információ: a pályázati felhívás a www.közigallas.gov.hu honlapon is megtekinthető 

2021. május 25. napjától.  

Nógrád megye 

Pest megye 

Somogy megye 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

Tolna megye 

Vas megye 

Veszprém megye 

Zala megye 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSHEZ NEM 

KÖTÖTT VEZETŐI  

ÉS EGYÉB ÁLLÁSOKRA 

Az Országos Sportegészségügyi Intézet (1113 Budapest, Karolina út 27.) az egészségügyi 

szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (a továbbiakban: Eszjtv.) alapján 

pályázatot hirdet az Országos Sportegészségügyi Intézet Humánpolitikai Osztály 

humánpolitikai osztályvezető beosztás ellátására.  

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.  

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2025. december 31-ig 

szól.  



A munkavégzés helye: Budapest, 1113 Budapest, Karolina út 27.  

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

munkaügyi feladatainak koordinálása a Humánpolitikai Osztályon. Munkaügyi anyagok 

kezelése, belépéstől kilépésig, valamennyi munkafolyamat elvégzése. Kapcsolattartás, 

nyilvántartások vezetése, adatszolgáltatások elkészítése. Havi munkabérrel kapcsolatos 

jelentések készítése a KIRA programban, valamint kapcsolattartás a MÁK illetékes 

számfejtőjével. Nem rendszeres kifizetések számításainak ellenőrzése. Hatóságokkal 

kapcsolattartás, adatszolgáltatások.  

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra az Esztjtv. 

rendelkezései az irányadók.  

Pályázati feltételek: 

–    főiskolai végzettség,  

–    egészségügyi intézményben szerzett tapasztalat,  

–    felhasználói szintű MS Office,  

–    JDolber munkaügyi rendszer ismerete, felhasználó szintű használata,  

–    KIRA program ismerete, használata.  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

–    szakmai önéletrajz,  

–    szakképesítést igazoló bizonyítványok másolata,  

–    3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,  

–    nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot a pályázatok értékelésében résztvevő 

személyek megismerhetik.  

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás a pályázatok elbírálását követően 

azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 25.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt: Bakóné Sindel Csilla nyújt, a 06 

(1) 4886-114-os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  

–    postai úton, a pályázatnak az Országos Sportegészségügyi Intézet címére történő 

megküldésével (1113 Budapest, Karolina út 27.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 31/2021, valamint a beosztás 

megnevezését: humánpolitikai osztályvezető.  



–    elektronikus úton dr. Soós Ágnes főigazgató főorvos részére a foig@osei.hu e-mail-címen 

keresztül  

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 30.  

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a munkáltató az Eszjtv. hatálya 

alá tartozik, ennek következtében a jogviszony létesítése az egészségügyi szolgálati 

jogviszony keretében tölthető be. A munkáltatóval kapcsolatban további információt: a 

www.osei.hu honlapon szerezhet.  

 


