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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 EGÉSZSÉGÜGYI 

INTÉZMÉNYVEZETŐI 

ÉS ORVOSVEZETŐI ÁLLÁSOKRA 

Budapest Főváros XVI. kerületi önkormányzat (1163 Budapest, 

Havashalom u. 43.) képviselő-testülete pályázatot hirdet a XVI. Kerület 

Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata intézményvezetői feladatainak ellátására 

főigazgatói kinevezéssel, az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. 

évi C. törvény (a továbbiakban: Eszjtv.) szerinti egészségügyi szolgálati 

jogviszony magasabb vezetői megbízással. 

Jogviszony időtartam: 5 évre szóló határozott idejű egészségügyi 

szolgálati jogviszonnyal. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

A magasabb vezetői megbízás kezdő napja: 2021. október 20. 

A magasabb vezetői megbízás megszűnésének időpontja: 2026. október 

19. 

A munkavégzés helye: 1163 Budapest, Tekla utca 2/C. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 

feladatok: 

–    I. A főigazgató szakmai feladata: 

–    Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat kötelező egészségügyi 

feladatainak ellátására létrehozott intézményben a szakorvosi 

rendelőintézet és gondozóhálózat vezetése, valamint az egészségügyi 

alapellátás felügyelete, 

–    felelős a betegellátás, gondozás szakmai szabályainak, és etikai 

követelményeinek, valamint a vonatkozó jogszabályok teljes körű 

betartásáért, valamint a biztonságos betegellátás teljesítéséért, az ellátás 

feltételeinek biztosításáért, 

–    felelős a szakellátás és alapellátás tevékenységének rövid- és középtávú 

tervéért, a szükségleteknek megfelelő humán erőforrás biztosításáért, 

az ellátások dokumentációjának folyamatos, naprakész, szakszerű 

vezetéséért, validitásáért, a rendelések, betegellátás rendjének 

kialakításáért és megvalósításáért, 

–    az intézménynek a hatályos jogszabályokban, a Szervezeti és Működési 

Szabályzatban, az intézményt fenntartó határozataiban, a szakmai 

követelményekben megfogalmazottaknak megfelelő folyamatos és 

gazdaságos működtetése, 

–    az intézmény szakmai és működési terveinek előkészítése, egyeztetése 

és megvalósítása, 

–    Budapest XVI. kerület lakosságának egészségi állapotát figyelembe 

vevő hatékony szolgáltatások kialakítása 

a)    a hosszú távú stabil gazdálkodás feltételeinek, az intézményi 

működés hatékonyságának folyamatos biztosítása. 



–    II. gyakorolja az intézményben a munkáltatói jogokat, 

–    III. az intézmény egyszemélyi felelős vezetője, 

–    IV. kapcsolatot tart a fenntartóval, gondoskodik a pontos 

adatszolgáltatásról. 

A pályázat elnyerésének feltételei: 

–    (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintű végzettség, 

–    mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés, 

–    legalább 5 éves vezetői gyakorlat, 

–    büntetlen előélet, 

–    cselekvőképesség. 

A pályázat elnyerésénél előnyt jelent: 

–    orvosi diploma és szakorvosi képesítés(ek), 

–    önálló intézményként működő egészségügyi alapellátás, vagy járóbeteg-

szakellátás, területén szerzett legalább 5 éves vezetői tapasztalat, 

–    B kategóriás jogosítvány. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

–    a pályázó szakmai önéletrajza, 

–    a vezetésére, fejlesztésre vonatkozó részletes szakmai program, 

–    a végzettséget igazoló dokumentumok, képesítési előírások másolata, 

–    a legalább 5 éves vezetői gyakorlat igazolása, 

–    3 hónapnál nem régebbi büntetlen előéletet igazoló eredeti okirat (erkölcsi 

bizonyítvány), 

–    nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 

–    nyilatkozat arról, hogy a pályázat elfogadására vonatkozó előterjesztést a 

képviselő-testület zárt ülésen tárgyalja-e, 

–    nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 20. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. szeptember 30. 

Illetmény: az Eszjtv. és az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. 

évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 

rendelkezései alapján, a képviselő-testület döntésében meghatározottak szerint. 

A pályázati eljárás rendje: a mesterképzési szakon szerzett egészségügyi 

menedzser szakképesítéssel egyenértékűnek tekintendő a 2013. szeptember 1-je 

előtt szerzett egészségügyi (szak)menedzseri képesítés. A pályázat során 

hiánypótlásra lehetőség nincs. A fenntartó képviselő-testülete által az 

egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 

végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet előírásainak 

betartásával létrehozott legalább háromtagú előkészítő bizottság a jelöltek 

meghallgatását követően a jelöltek között rangsort állít fel. A pályázat kiírója 



fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek 

nyilvánítsa. 

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot a Budapest XVI. kerületi 

Polgármesteri Hivatal Humán Irodájához kell eljuttatni zárt borítékban. Cím: 

1163 Budapest, Havashalom u. 43. A borítékra kérjük ráírni: a pályázó nevét, 

címét, és hogy „Pályázat a KESZ főigazgatói kinevezésére.” 

A pályázattal kapcsolatosan további információt nyújt: Majorné Szabó 

Etelka, a +36 (1) 401-1528-as telefonszámon. 

*** 

A Misszió Egészségügyi Központ (2112 Veresegyház, Gyermekliget u. 30.) 

intézményvezetője pályázatot hirdet a Misszió Egészségügyi Központ 

Rehabilitációs Osztályára osztályvezető főorvosi beosztásra, szakorvosi 

munkakör ellátása mellett. 

Illetmény és juttatások: az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. 

évi C. törvény szerint. 

Az egészségügyi szolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű 

jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozatlan időre szól. 

A munkavégzés helye: Pest megye, 2112 Veresegyház, Gyermekliget utca 30. 

I. emelet. 

Pályázati feltétel: 

–    orvosi diploma, 

–    szakirányú szakvizsga. 

Előnyt jelent: 

–    vezetői gyakorlat, 

–    10 éves szakorvosi gyakorlat, 

–    második szakvizsga. 

Feladata: a felvételre jelentkező páciensek szakszerű vizsgálata, a felvétel 

elbírálása, felvételt követően egyénre szabott rehabilitációs program 

összeállítása. Az osztály szakmai vezetése, a vezetéssel összefüggő szervezési 

feladatok végrehajtása, az osztályt érintő szakmai protokollok betartása, a 

változások nyomon követése. A gyakorlatra jelentkező hallgatók gyakorlati 

képzésének vezetése. Az osztály minőségügyi rendszerének működtetése. A 

jogszabályi előírásoknak, valamint a területi ellátási kötelezettségnek megfelelő 

működtetés. 

A jelentkezéshez csatolandók: 

–    végzettséget igazoló okmányok másolata, 

–    részletes szakmai önéletrajz, 

–    vezetői koncepció, 



–    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. 

Jelentkezési határidő: 2021. július 15. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

–    postai úton, a pályázatnak a Misszió Egészségügyi Központ címére történő 

megküldésével (2112 Veresegyház, Gyermekliget utca 30.). Kérjük a 

borítékon feltüntetni „Pályázat osztályvezető főorvosi álláshelyre”, 

–    elektronikus úton Jobban Eszter részére a titkarsag@misszio.hu e-mail 

címen keresztül, 

–    személyesen: Pest megye, 2112 Veresegyház, Gyermekliget utca 30. II. 

emelet titkárság. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a bizottság személyes találkozást 

követően dönt a pályáztatott állás betöltéséről. A pályázat eredménytelenné 

nyilvánításának jogát a hirdető fenntartja. A pályázat elbírálása a benyújtási 

határidőt követő 30 napon belül. Az állás a pályázat elbírálását követően 

azonnal betölthető. Publikálás: www.misszio.hu portálon. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jobban Eszter nyújt, 

a 06 (28) 389-618 -as telefonszámon. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.misszio.hu 

honlapon szerezhet. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK ORVOSI ÁLLÁSOKRA 

Budapest 

Baranya megye 

Bács-Kiskun megye 

Békés megye 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

Sajószentpéter Városi Önkormányzat (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 

4.) Sajószentpéter I. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátási 

területén háziorvosi feladatok ellátására pályázatot hirdet. 

Ellátandó feladat: 

–    a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglalt háziorvosi feladatok ellátása, 

–    területi ellátási kötelezettséggel, kártyaszám: 1982, a körzet lakosságszáma: 

1818 fő (ebből: Sajószentpéter 1168 fő, Alacska 650 fő), 

–    egyéni vállalkozói formában vagy gazdasági társaság tagjaként vagy 

egészségügyi szolgálati jogviszonyban, 

–    az önkormányzattal kötött feladatellátási szerződésben rögzített feltételek 

szerint. 



Munkavégzés helye: 

–    székhely: 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. alatti önkormányzati 

tulajdonú Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézményben, az I. számú 

felnőtt körzet rendelője, 

–    telephely: 3779 Alacska, Kossuth utca 52. alatti Alacska Község 

Önkormányzat tulajdonában lévő rendelő. 

Pályázati feltételek: 

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

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

háziorvosi, a házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 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, 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 feladatellátási 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 feladatkellátási 

szerződés megkötését és az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó 

praxisengedély alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötött 

finanszírozási szerződés hatálybalépését követően, munkaszerződés esetén a 

kinevezést követően. 

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

Városi Önkormányzat határozatlan időre szóló feladatellátási szerződést köt. 

Alkalmazottként történő feladatellátás esetén határozatlan időre szóló 

munkaszerződés keretében 3 hónap próbaidő kikötésével. 

A feladatellátáshoz szükséges orvosi rendelőt az Önkormányzat bérleti díj 

fizetési kötelezettség nélkül biztosítja. 

A pályázat benyújtása: postai úton vagy személyesen Sajószentpéter Városi 

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

„Háziorvosi pályázat Sajószentpéter I. számú felnőtt háziorvosi körzet 

ellátására” – megjelöléssel megküldve. 

További információ kérhető: Sajószentpéter város polgármesterétől és 

jegyzőjétől, telefonszám: 06 (48) 521-037 

A pályázat közzétételének további helye: Sajószentpéter város 

honlapja www.sajoszentpeter.hu 

*** 

Sajószentpéter Városi Önkormányzat (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 

4.) Sajószentpéter VI. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátási 

területén háziorvosi feladatok ellátására pályázatot hirdet. 

Ellátandó feladat: 

–    a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglalt háziorvosi feladatok ellátása, 

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

1567 fő, 

–    egyéni vállalkozói formában vagy gazdasági társaság tagjaként vagy 

egészségügyi szolgálati jogviszonyban, 

–    az önkormányzattal kötött feladatellátási szerződésben rögzített feltételek 

szerint. 

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

önkormányzati tulajdonú Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézményben a 

VI. számú felnőtt körzet rendelője. 

Pályázati feltételek: 

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

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

háziorvosi, a házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 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, 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 feladatellátási 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 hatálybalépését követően, munkaszerződés esetén a 

kinevezést követően. 

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

Városi Önkormányzat határozatlan időre szóló feladatellátási szerződést köt. 

Alkalmazottként történő feladatellátás esetén határozatlan időre szóló 

munkaszerződés keretében 3 hónap próbaidő kikötésével. A feladatellátáshoz 

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 

Komárom-Esztergom megye 

Nógrád megye 

Pest megye 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata (2723 Nyáregyháza, Nyáry Pál 

út 35.) pályázatot hirdet a jelenleg helyettesítéssel ellátott nyáregyházi 1. számú 

háziorvosi körzet (azonosító: 130091185) lakosságának területi ellátási 

kötelezettséggel történő ellátására, határozatlan időre. 

A háziorvosi rendelő címe: 2723 Nyáregyháza, Ady Endre út 1. (Dr. Marjai 

Viktor Egészségház) 

Pályázati feltételek: 

–    megfelelés a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerinti képesítésnek és az ott 

előírt egyéb feltételeknek, valamint a 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet és 

a 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet előírásainak, 

–    magyar állampolgárság, 

–    büntetlen előélet. 

A pályázathoz csatolni kell: 

–    részletes szakmai önéletrajz, 

–    motivációs levél, 

–    iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata, 

–    egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata, 

–    három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

–    Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása, 

–    illetékes hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély 

megszerzésének feltételei fennállnak, 



–    egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás 

esetén az alapító okirat (alapszabály) és a cégbírósági bejegyzést igazoló 

okirat hitelesített másolata, 

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

személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges 

kezeléséhez hozzájárul, 

–    a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárás résztvevői 

a pályázati anyagot megismerhetik és abba betekinthetnek, 

–    a pályázó nyilatkozata arról, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján kéri-e 

pályázata zárt ülésen való tárgyalását. 

Egyéb információk: 

–    a praxis az önkormányzat alkalmazottjaként, vagy vállalkozóként 

feladatellátási szerződés alapján is betölthető, 

–    a meghirdetett háziorvosi körzet praxisjogát nem kell megvásárolni, azt az 

illetékes hatóságtól kell megkérni, 

–    a külön nővérszobával rendelkező, felújított, új eszközökkel és bútorzattal 

ellátott rendelőt ingyenesen bocsájtjuk rendelkezésre a háziorvosi 

tevékenység ellátásához, valamint a közüzemi költségeket – áram, víz, 

csatorna, fűtés, szemétszállítás – az önkormányzat átvállalja, 

–    a praxis 24 hónapja betöltetlen, így az orvosok letelepedési támogatása 

igényelhető, 

–    az ügyeleti ellátás központi ügyeleti formában működik (pilisi központtal, 3 

fős személyzettel), 

–    az önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást 

eredménytelennek nyilvánítsa. 

A munkaszerződés vagy feladatellátási szerződés időtartama: a nyertes 

pályázóval az önkormányzat határozatlan idejű, de legalább 6 év időtartamra 

szóló munkaszerződést, vagy feladatellátási szerződést köt. 

A pályázat beadásának határideje: 2021. július 9. 12.00 óra. A postán 

benyújtott pályázatoknak is be kell érkezniük ezen időpontig. A határidő után 

érkezett pályázatokat az elbírálás során nem tudjuk figyelembe venni. 

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatokat személyesen vagy postai 

úton a Nyáregyházi Polgármesteri Hivatalba (cím: 2723 Nyáregyháza, Nyáry 

Pál út 35.) Nyáregyháza Nagyközség Polgármesterének címezve kell 

benyújtani. A pályázatokat 1 példányban sértetlen, zárt borítékban szükséges 

benyújtani, illetve postára adni. A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat az 1. 

sz. háziorvosi praxis betöltésére”. 

Az elbírálás időpontja: 2021. július 30. 

A praxis betöltésének kezdő időpontja: 2021. november 29. 



További információk: a pályázattal kapcsolatban érdeklődni Mészáros 

Sándor polgármesternél, a Nyáregyházi Polgármesteri Hivatal titkársági 

telefonszámán lehet: +36 (29) 690-180 

*** 

A Misszió Egészségügyi Központ (2112 Veresegyház, Gyermekliget u. 30.) 

intézményvezetője pályázatot hirdet a Misszió Egészségügyi Központ 

Járóbeteg-szakellátásába kardiológus (heti 20 órában), urológus (heti 12 

órában), fül-orr-gégész (heti 8 órában) és bőrgyógyász (heti 6 órában) 

szakorvosi munkakör betöltésére. 

Illetmény és juttatások: az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. 

évi C. törvény szerint. 

Az egészségügyi szolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű 

jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő. 

A munkavégzés helye: Pest megye, 2112 Veresegyház, Gyermekliget utca 

30. I. emelet. 

Pályázati feltétel: 

–    orvosi diploma, szakirányú szakvizsga. 

Előnyt jelent: 

–    1–3 éves szakorvosi gyakorlat. 

Feladata: az ellátásra jelentkező páciensek szakszerű vizsgálata, egyénre 

szabott kezelési terv összeállítása. A feladatának ellátása során elsősorban a 

következő tevékenységek végzése: fizikális és műszeres vizsgálat; diagnózis 

felállítása; terápiás/diétás tanácsadás, részleg orvosi dokumentáció vezetése. 

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. 

Jelentkezési határidő: 2021. július 15. 

A pályázat elbírálásának módja: a benyújtási határidőt követő 30 napon 

belül. Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 

Publikálás: www.misszio.hu portálon. A pályázati kiírással kapcsolatosan 

további információt Jobban Eszter nyújt, a 06 (28) 389-618-as telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

–    postai úton, a pályázatnak a Misszió Egészségügyi Központ címére történő 

megküldésével (2112 Veresegyház, Gyermekliget utca 30.). Kérjük a 

borítékon feltüntetni „Pályázat szakorvosi álláshelyre”, 



–    elektronikus úton Jobban Eszter részére a titkarsag@misszio.hu e-mail-

címen keresztül , 

–    személyesen: Pest megye, 2112 Veresegyház, Gyermekliget utca 30. II. 

emelet titkárság. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a bizottság személyes találkozást 

követően dönt a pályáztatott állás betöltéséről. A pályázat eredménytelenné 

nyilvánításának jogát a hirdető fenntartja. 

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

*** 

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

pályázatot ír ki Nagykőrös I. számú felnőtt háziorvosi alapellátási 

körzet háziorvosi feladatainak ellátására. 

Munkavégzés helye: Nagykőrös, Magyar u. 2. 

Ellátandó feladat: 

–    a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglalt háziorvosi feladatok ellátása, 

–    területi ellátási kötelezettséggel, 

–    vállalkozási formában, 

–    az ügyeleti ellátásban való részvétel önkéntes vállalásával, 

–    önkormányzattal kötött feladatellátási szerződés szerint. 

Pályázati feltételek: 

–    a 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a 4/2000. (II. 25.) 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, 

–    Országos Kórházi Főigazgatóság 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. 

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 betölthető: a pályázatok elbírálása után, a szükséges 

engedélyeztetési eljárást követően tölthető be. 



A pályázat benyújtása: zárt borítékban „Felnőtt háziorvosi pályázat” 

megjelöléssel, dr. Czira Szabolcs polgármester, 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 

5. 

Egyéb információk: 

–    a praxisjog térítésmentesen kerül átadásra, 

–    szolgálati lakás kérdése személyes egyeztetés tárgyát képezi, 

–    felvilágosítás kérhető: Aczél Zoltánnétól, az Önkormányzati Iroda 

vezetőjétől az (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. 

*** 

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

pályázatot ír ki Nagykőrös III. számú házi gyermekorvosi alapellátási 

körzet gyermekorvosi álláshely betöltésére. 

A munkavégzés helye: Nagykőrös, Magyar u. 2. 

A munkakör megnevezése: Nagykőrös III. számú házi gyermekorvosi 

alapellátási körzet. 

Ellátandó feladat: 

–    a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglalt háziorvosi feladatok ellátása, 

–    területi ellátási kötelezettséggel, 

–    vállalkozási formában, 

–    az ügyeleti ellátásban való részvétel önkéntes vállalásával, 

–    önkormányzattal kötött feladatellátási szerződés szerint. 

Pályázati feltételek: 

–    a 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a 4/2000. (II. 25.) 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, 

–    Országos Kórházi Főigazgatóság 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. 

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 betölthető: a pályázatok elbírálása után, a szükséges 

engedélyeztetési eljárást követően. 

A pályázat benyújtása: zárt borítékban „Házi gyermekorvosi pályázat” 

megjelöléssel, dr. Czira Szabolcs polgármester, 

2750     Nagykőrös, Szabadság tér 5. címre. 

Egyéb információ: 

–    a praxisjog térítésmentesen kerül átadásra. 

–    szolgálati lakás kérdése személyes egyeztetés tárgyát képezi, 

–    felvilágosítás kérhető: Aczél Zoltánnétól, az Önkormányzati Iroda 

vezetőjétől az (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. 

*** 

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

pályázatot ír ki Nagykőrös XI. számú felnőtt háziorvosi alapellátási 

körzet háziorvosi feladatainak ellátására. 

Munkavégzés helye: Nagykőrös, Széchenyi tér 8. 

Ellátandó feladat: 

–    a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglalt háziorvosi feladatok ellátása, 

–    területi ellátási kötelezettséggel, 

–    vállalkozási formában, 

–    az ügyeleti ellátásban való részvétel önkéntes vállalásával, 

–    önkormányzattal kötött feladatellátási szerződés szerint. 

Pályázati feltételek: 

–    a 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a 4/2000. (II. 25.) 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, 

–    Országos Kórházi Főigazgatóság 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. 

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 betölthető: a pályázatok elbírálása után, a szükséges 

engedélyeztetési eljárást követően tölthető be. 

A pályázat benyújtása: zárt borítékban, „Felnőtt háziorvosi pályázat” 

megjelöléssel, dr. Czira Szabolcs polgármester, 

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

Egyéb információ: 

–    a praxisjog térítésmentesen kerül átadásra, 

–    szolgálati lakás kérdése személyes egyeztetés tárgyát képezi, 

–    felvilágosítás kérhető: Aczél Zoltánnétól, az Önkormányzati Iroda 

vezetőjétől az (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 

Zala megye 
 


