
 
Margit Kórház Pásztó 

a "Egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló" 2020. évi C. törvény alapján 
pályázatot hirdet Krónikus belgyógyászati osztály 

 

Belgyógyász szakorvos – Részlegvezetői megbízással munkakör betöltésére  

 

Egészségügyi szolgálati jogviszony időtartama:  határozatlan idejű 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős 

A munkavégzés helye: Nógrád megye, 3060 Pásztó, Semmelweis út 15-17. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Krónikus belgyógyászati osztályon szakorvosi 
munkakörben szakorvosi feladatok ellátása, munkaköri leírás, szakmai protokollok, irányelvek alapján, 
továbbá a Krónikus belgyógyászati osztály 20 ágyas részlege felett szakmai tevékenység szervezése, 
működésének szakmai irányítása, ellenőrzése. Orvos-nővérszállón önálló lakást biztosítunk. Egyéb 
juttatás, illetmény megbeszélés tárgyát képezi. 

Illetmény és juttatások: az "Egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló" 2020. évi C. törvény annak 
végrehajtási rendelete és OKFŐ utasításai az irányadó. 

Pályázati feltételek: 
• Egyetem, belgyógyász szakképesítés 
• Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság. 
• Felhasználói szintű számítógépes programok alkalmazása. 
• Érvényes működési nyilvántartási kártya, MOK tagsági igazolás. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
• Önéletrajz, iskolai és szakmai végzettséget igazoló okiratok másolata. 
• Érvényes erkölcsi bizonyítvány, 2020. évi C. törvény 2.§ (4)-(6) bekezdéseiben foglaltakra. 
• Nyilatkozat, hogy a pályázati anyagába foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja:  A pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. március 20. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Boczek Tibor főigazgató nyújt, a +36 
70 456 7206 -os telefonszámon. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokat a munkáltatói jogkör gyakorlója bírálja el. A 
pályázati felhívásban rögzített időpontok változtatásának jogát a pályáztató fenntartja. A pályáztató 
fenntartja magának azt a jogot is, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
• Postai úton, a pályázatnak a Margit Kórház Pásztó címére történő megküldésével (3060 Pásztó, 

Semmelweis út 15-17.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: HU/8-7/2023., valamint a munkakör megnevezését: Belgyógyász szakorvos – 
Részlegvezetői megbízással. 

• Elektronikus úton Margit Kórház Pásztó részére a munkaugy@pkorhaz.hu e-mail címre 
• Személyesen: Margit Kórház Pásztó, 3060 Pásztó Semmelweis út 15-17. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. március 31. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
• Margit Kórház Pásztó honlapja: www.pkorhaz.hu  
• Országos Kórházi Főigazgatóság honlapja: www.okfo.gov.hu 
• Pásztó Városi Televízió 

Foglalkoztatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A foglalkoztatás az Egészségügyi 
Szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény szerint történik. 


