
Pályázati hirdetmény betölthető állásokra 

2016. EüK. 4. szám pályázati felhívás (hatályos: 2016.02.15 - ) 

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 

Tisztelt Hirdetők, Olvasók! 

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 Budapest, Arany János 

u. 6–8., illetve 1245 Budapest, Pf. 987), faxon (795-0192), 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 és Igazságügyi Hivatal 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. 

Megrendelt hirdetés közzétételének vagy ismételt közzétételének lemondását, módosítását a 

Szerkesztőség csak írásban fogadja el, a hirdetést tartalmazó lapszám nyomdába adásának 

időpontjáig. 

*** 



PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGYETEMI OKTATÓI, 

ILLETVE EGYETEMI INTÉZMÉNYEKBEN BETÖLTHETŐ EGYÉB ÁLLÁSOKRA 

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

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 20/A. §-a alapján 

pályázatot hirdet az Érsebészeti Profil profilvezető főorvos beosztás ellátására, határozatlan idejű 

közalkalmazotti kinevezéssel és 5 év határozott időre szóló vezetői megbízással. 

Munkakörhöz kapcsolódó lényeges feladatok: az Érsebészeti Profilon a profil szakmai munkájának 

tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése. 

Pályázati feltétel: 

– sebész szakvizsga, 

– érsebész szakvizsga, 

– egészségi alkalmasság, 

– büntetlen előélet. 

A pályázathoz csatolandó: 

– fényképes szakmai önéletrajz (kézzel írott formában is); 

– orvosi diploma és szakvizsga bizonyítványok másolatai; 

– szakmai, vezetői koncepció; 

– erkölcsi bizonyítvány; 

– határozat a működési nyilvántartásba vételről; 

– hozzájárulási nyilatkozat, hogy a pályázatban foglaltak közölhetők harmadik személlyel és a 

pályázatban szereplő személyes adatokat a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik. 

Illetmény és juttatások: a Kjt. szabályai alapján, megegyezés szerint. 

A pályázat benyújtási határideje: a „KÖZIGÁLLÁS” portálon történő 2016. február 17-ei 

megjelenéstől számított 30 nap. 

A pályázat elbírálási határideje: a pályázatok benyújtási határidejét követő 21 napon belül. 

Az állás betöltésének várható ideje: az elbírálást követően azonnal. 

A pályázatot Prof. Dr. Bedros J. Róbert főigazgató részére postai úton kell benyújtani. Cím: 1115 

Budapest, Tétényi út 12–16. 

*** 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház (3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 

72–76.) főigazgató főorvosa pályázatot hirdet orvosigazgatói munkakör betöltésére. 



Pályázati feltételek 

– orvostudományi egyetemi végzettség; 

– szakorvosi végzettség; 

– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés vagy egészségügyi 

(szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon 

szerzett képesítés vagy jogi szakokleveles orvos szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítés 

(amennyiben a pályázó nem rendelkezik a fenti képesítések egyikével sem, felmentés abban az 

esetben adható, ha a pályázó vállalja, hogy a kinevezés kezdő napjától számított 5 éven belül 

megszerzi az előírt képesítés valamelyikét); 

– legalább 5 év gyakorló orvosi tevékenység; 

– legalább 3 éves vezetői gyakorlat. 

A pályázat részeként csatolni szükséges: az eddigi szakmai tevékenységet is magába foglaló részletes 

szakmai önéletrajzot, a szakmai elképzelést és programot, a végzettséget, képzettséget igazoló 

bizonyítványok másolatát, igazolást az orvosok működési nyilvántartásának érvényességéről, 

igazolást az orvosi kamarai tagságról, nyilatkozatot a pályázati anyag elbírálásában résztvevők 

betekintési jogáról és hozzájárulást a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással 

összefüggő kezeléséhez és 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt. 

Az orvosigazgatói munkakör célja: a betegellátás orvos szakmai feltételeinek biztosítása, a gyógyító-

megelőző tevékenységek tervezése, szervezése, ellenőrzése, irányítása. A Kórház Szervezeti és 

Működési Szabályzatában meghatározott feladatok ellátása, amelyet a pályázók előzetesen 

megismerhetnek. 

Az orvosigazgató – az intézeti szabályoknak megfelelően – vagyonnyilatkozat-tételi eljárásra köteles. 

Az álláshirdetés a Közszolgálati, Személyzetfejlesztési Főigazgatóság honlapján (közigállás.gov.hu) 

történő megjelenése: 2016. január 30. 

A pályázatot kérjük az intézet Humánpolitikájára benyújtani 2016. március 20-ig. 

Az állás a sikeres pályázati eljárás lefolytatását követően azonnal betölthető. 

*** 

A Zala Megyei Kórház, a Pécsi Tudományegyetem Oktatókórháza főigazgatója (8900 Zalaegerszeg, 

Zrínyi u. 1.) pályázatot hirdet osztályvezető főorvosi álláshelyekre. 

bőrgyógyász osztályvezető főorvos 

Közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős. 

Főbb feladatok: 



– a bőrgyógyászati szakterület tevékenységével kapcsolatos szervezési, irányítási, ellenőrzési és 

értékelési feladatok elvégzése; 

– szakorvosi feladatok ellátása a járóbeteg szakrendelésen. 

Illetmény: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.), illetve megegyezés 

szerint. 

Juttatások: orvos-, illetve nővérszállói elhelyezési lehetőség. 

Munkakör betöltésének feltételei: 

– bőrgyógyász szakorvos végzettség; 

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, 

– büntetlen előélet, melynek igazolása a pályázat elnyerése esetén, munkába álláskor szükséges 

(erkölcsi bizonyítvány). 

Munkakör betöltésénél előnyt jelent: 

– vezetői tapasztalat. 

A pályázathoz kérjük csatolni: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– a végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– érvényes működési engedély és kamarai tagság igazolása; 

– az osztály vezetésére vonatkozó szakmai program; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik. 

A munkakör betölthetőségének várható időpontja: 2016. május 2. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 31. 

A pályázatot a Zala Megyei Kórház Humán Erőforrás Gazdálkodási Osztály osztályvezetőjéhez kell 

benyújtani. 

A pályázat benyújtásának módja: 

– postai úton – a borítékon kérjük feltüntetni: „Bőrgyógyász osztályvezető főorvos pályázat”, vagy 

– elektronikus úton a kosine.hum@zmkorhaz.hu e-mail címen keresztül. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. április 8. 

A pályázatok elbírálásának eredményéről értesítést küldünk. 

Általános Sebészeti Osztály osztályvezető főorvos 



Közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős 

Főbb feladatok: 

– az Általános Sebészeti Osztály tevékenységével kapcsolatos szervezési, irányítási, ellenőrzési és 

értékelési feladatok elvégzése, 

– szakorvosi feladatok ellátása az Általános Sebészeti Osztályon. 

Illetmény: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.), illetve megegyezés 

szerint. 

Juttatások: orvos-, illetve nővérszállói elhelyezési lehetőség. 

Munkakör betöltésének feltételei: 

– sebész szakorvos végzettség; 

– 10 év kórházi szakorvosi gyakorlat; 

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása; 

– büntetlen előélet, melynek igazolása a pályázat elnyerése esetén, munkába álláskor szükséges 

(erkölcsi bizonyítvány). 

Munkakör betöltésénél előnyt jelent: 

– vezetői tapasztalat; 

– nagy hasi műtétekben szerzett műtéti tapasztalat; 

– laparoscopos jártasság. 

A pályázathoz kérjük csatolni: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– a végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– érvényes működési engedély és kamarai tagság igazolása; 

– az osztály vezetésére vonatkozó szakmai program; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik. 

A munkakör betölthetőségének várható időpontja: 2016. május 2. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 31. 

A pályázatot a Zala Megyei Kórház Humán Erőforrás Gazdálkodási Osztály osztályvezetőjéhez kell 

benyújtani. 



A pályázat benyújtásának módja: 

– postai úton – a borítékon kérjük feltüntetni: „Általános Sebészeti Osztály osztályvezető főorvos 

pályázat”, vagy 

– elektronikus úton a kosine.hum@zmkorhaz.hu e-mail címen keresztül. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. április 8. 

A pályázatok elbírálásának eredményéről értesítést küldünk. 

Szeptikus Sebészeti Osztály osztályvezető főorvos állásra. 

Közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős. 

Főbb feladatok: 

– a Szeptikus Sebészeti Osztály tevékenységével kapcsolatos szervezési, irányítási, ellenőrzési és 

értékelési feladatok elvégzése, 

– szakorvosi feladatok ellátása a Szeptikus Sebészeti Osztályon. 

Illetmény: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.), illetve megegyezés 

szerint. 

Juttatások: orvos-, illetve nővérszállói elhelyezési lehetőség. 

Munkakör betöltésének feltételei: 

– mozgásszervi rehabilitációs szakorvos végzettség; 

– kórházi szakorvosi gyakorlat; 

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása; 

– büntetlen előélet, melynek igazolása a pályázat elnyerése esetén, munkába álláskor szükséges 

(erkölcsi bizonyítvány). 

Munkakör betöltésénél előnyt jelent: 

– vezetői tapasztalat. 

A pályázathoz kérjük csatolni: 

– részletes szakmai önéletrajzot; 

– a végzettséget igazoló okiratok másolatát; 

– érvényes működési engedély és kamarai tagság igazolását; 

– az osztály vezetésére vonatkozó szakmai programot; 



– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik. 

A munkakör betölthetőségének várható időpontja: 2016. május 2. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 31. 

A pályázatot a Zala Megyei Kórház Humán Erőforrás Gazdálkodási Osztály osztályvezetőjéhez kell 

benyújtani. 

A pályázat benyújtásának módja: 

– postai úton – a borítékon kérjük feltüntetni: „Szeptikus Sebészeti Osztály osztályvezető főorvos 

pályázat”, vagy 

– elektronikus úton a kosine.hum@zmkorhaz.hu e-mail címen keresztül. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. április 8. 

A pályázatok elbírálásának eredményéről értesítést küldünk. 

*** 

A Zala Megyei Kórház, a PTE Oktatókórháza (8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 1.) pályázatot ír ki ápolási 

igazgató állásra. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős. 

Főbb feladatok: a Zala Megyei Kórházban folyó ápolási tevékenység jogszabályi feltételeknek 

megfelelő, eredményes, hatékony és minőségközpontú működtetése; 

– az ápolási tevékenység személyi feltételeinek biztosítása; 

– az ápolási munka irányítása, az ápolási tevékenység folyamatos fejlesztése; 

– a szakdolgozói tevékenységet érintő képzési stratégia kialakítása és megvalósítása. 

Illetmény: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.), illetve megegyezés 

szerint. 

A munkakör betöltésének feltételei: 

– diplomás ápoló végzettség; 

– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés, vagy egészségügyi 

(szak)menedzseri képesítés, vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon 

szerzett képesítés; 

– legalább 3 éves vezetői gyakorlat; 

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása; 



– büntetlen előélet, melynek igazolása a pályázat elnyerése esetén, munkába álláskor szükséges 

(erkölcsi bizonyítvány). 

A munkakör betöltésénél előnyt jelent: 

– ápolásvezetésben szerzett tapasztalat; 

– minőségirányítási rendszerek alkalmazásában szerzett gyakorlat. 

A pályázathoz kérjük csatolni: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– a végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– vezetői feladatok ellátására vonatkozó szakmai program; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik. 

A munkakör betölthetőségének várható időpontja: 2016. május 9. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 31. 

A pályázatot a Zala Megyei Kórház Humán Erőforrás Gazdálkodási Osztály osztályvezetőjéhez kell 

benyújtani. 

A pályázat benyújtásának módja: 

– postai úton – a borítékon kérjük feltüntetni: „Ápolási igazgató pályázat”, vagy 

– elektronikus úton a kosine.hum@zmkorhaz.hu e-mail címen keresztül. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. április 8. 

A pályázatok elbírálásának eredményéről értesítést küldünk. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYVEZETŐI 

ÉS ORVOSVEZETŐI ÁLLÁSOKRA 

A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet (1204 Budapest, Köves u. 1.) főigazgatója a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet az 

intézmény I. Pszichiátriai és Pszichiátriai Rehabilitációs Osztályán szakorvosi munkakör betöltésére 

osztályvezető főorvosi beosztás ellátására. 

Vezetői megbízás időtartama: 5 éves határozott időre szóló megbízás. 

Jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: 1204 Budapest, Köves u. 1. 



A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a 150 ágyon működő 

osztály profilja: általános pszichiátria, relapsus – prevenció és fázisprofilaxis, pszichoterápiás 

utógondozó. 

A szakorvosi feladatok közé tartozik: az akut pszichiátriai betegek ellátásában, rehabilitációs 

tevékenységben, valamint járóbeteg – ellátásban történő feladatok ellátása munkaköri leírás és a 

hatályos jogszabályok alapján. 

Vezetői feladatok: az osztályvezető feladata az önálló osztályként működő I. számú Pszichiátriai és 

Pszichiátriai-Rehabilitációs Osztály irányítása, a mindennapi működés rendjének biztosítása. 

Az osztályvezető főorvos irányítja az osztályon folyó magas szintű gyógyító munkát az érvényben lévő 

jogszabályoknak, szakmai előírásoknak és belső szabályzatoknak megfelelően. Az osztályvezető 

felelős az általa irányított szervezeti egység dolgozóinak munkafegyelméért, a szakmai feladatok 

meghatározásáért, biztosítja a szakkonzíliumok működését, továbbá az osztály gyógyszer – és 

eszközellátását, valamint elősegíti orvosainak, rezidenseinek, pszichológusainak és szakdolgozóinak 

képzését, továbbképzését. 

Illetmény, juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, illetve 

megállapodás alapján. 

Pályázati feltételek: 

– egyetem/orvosi diploma; 

– pszichiátria szakvizsga; 

– magyar állampolgárság, büntetlen előélet; 

– a munkakörre vonatkozó egészségügyi alkalmasság. 

Pályázati elbírálásnál előnyt jelent: 

– további szakvizsga, pl. addiktológia, vagy rehabilitációs, vagy pszichoterápia, vagy igazságügyi 

orvostan szakvizsga; 

– tudományos fokozat és/vagy graduális/posztgraduális képzésben szerzett tapasztalat/részvétel; 

– pszichiátriai fekvőbeteg ellátásban szerzett legalább 5 éves vezetői gyakorlat. 

A pályázati dokumentációnak az alábbiakat szükséges tartalmaznia: 

– a pályázó személyi adatait, elérhetőségét; 

– részletes fényképes szakmai önéletrajzot; 

– szakmai – vezetői elképzeléseit; 

– képesítést igazoló okiratok másolatát; 

– érvényes működési engedélyt; 



– érvényes MOK tagsági igazolást; 

– nyilatkozatot büntetlen előéletről; 

– nyilatkozatot, illetve hozzájárulást arra vonatkozóan, hogy a pályázó pályázati dokumentációját a 

pályázatok elbírálásában résztvevő személyek megismerhetik. 

A „KÖZIGÁLLÁS” közzétételi időpontja: 2016. február 1. 

A pályázat beadási határideje: 2016. március 1. 

Az elbírálás időpontja: 2016. március 16. 

A pályázati eljárás: a pályázati felhívásban megadott, teljes körű pályázati anyaggal rendelkező 

pályázók személyes meghallgatása a Szakmai Vezető Testület és az Ad Hoc Bizottság részéről. A 

nyertes pályázó kiválasztása a Szakmai Kollégium és az Orvosi Kamara véleményét követően. 

A munkakör betölthetőségének várható időpontja: a munkakör a pályázati eljárást követően 

betölthető, 2016. március 17-től. 

A pályázati dokumentáció benyújtásának módja: elektronikus úton az orvos@jahndelpest.hu e-mail 

címre, Dr. Ralovich Zsolt főigazgató részére címezve. A pályázati dokumentáción az alábbi 

hivatkozásokat kérjük feltüntetni: Hivatkozási szám: 6/2016/PÁ., valamint pozíció megjelölése: „I. 

Pszichiátriai és Pszichiátriai Rehabilitációs Osztály: szakorvosi munkakör – osztályvezető főorvosi 

beosztással”. 

A hirdetmény közzétételi helyei: 

– www.delpestikorhaz.hu; 

– www.kozigallas.gov.hu 

*** 

A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet (1204 Budapest, Köves u. 1.) főigazgatója a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet az 

Intézmény Központi Laboratóriumban szakorvosi munkakör betöltésére osztályvezető főorvosi 

beosztás ellátására. 

Vezetői megbízás időtartama: 5 éves határozott időre szóló megbízás. 

Jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: 1204 Budapest, Köves u.1. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézet központi 

laboratóriuma elvégzi az intézet osztályairól küldött minták vizsgálatát és leletezését a külön 

szabályzatban és működési rendben meghatározottak alapján. 

Vezetői feladatok: 



Felelős az érvényben lévő belső szabályok, valamint a magasabb szintű előírások, szakmai 

rendelkezések és irányelvek rendelkezéseinek megtartásáért, az osztály munkafegyelméért, etikai 

követelmények és elvárások betartásáért, orvosi titoktartási kötelezettség megtartásáért. Irányítja és 

ellenőrzi az osztály szakmai tevékenységét, az elkészült laboratóriumi leletek szakszerűségét, gyors 

kiadását. Ellenőrzi a műszerek működését, dokumentációs és információs tevékenységet. 

Illetmény, juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, illetve 

megállapodás alapján. 

Pályázati feltételek: 

– egyetem/orvosi diploma; 

– klinikai laboratóriumi vizsgálatok szakvizsga; 

– magyar állampolgárság, büntetlen előélet; 

– a munkakörre vonatkozó egészségügyi alkalmasság. 

A pályázati dokumentációnak az alábbiakat szükséges tartalmaznia: 

– a pályázó személyi adatait, elérhetőségét; 

– részletes fényképes szakmai önéletrajzot; 

– szakmai – vezetői elképzeléseit; 

– képesítést igazoló okiratok másolatát; 

– érvényes működési engedélyt; 

– érvényes MOK tagsági igazolást; 

– nyilatkozatot büntetlen előéletről; 

– nyilatkozatot, illetve hozzájárulást arra vonatkozóan, hogy a pályázó pályázati dokumentációját a 

pályázatok elbírálásában résztvevő személyek megismerhetik. 

A KÖZIGÁLLÁS közzétételi időpontja: 2016. február 1. 

A pályázat beadási határideje: 2016. március 1. 

Az elbírálás időpontja: 2016. március 16. 

A pályázati eljárás: a pályázati felhívásban megadott, teljes körű pályázati anyaggal rendelkező 

pályázók személyes meghallgatása a Szakmai Vezető Testület és az Ad Hoc Bizottság részéről. A 

nyertes pályázó kiválasztása a Szakmai Kollégium és az Orvosi Kamara véleményét követően. 

A munkakör betölthetőségének várható időpontja: a munkakör a pályázati eljárást követően 

azonnal betölthető. 



A pályázati dokumentáció benyújtásának módja: elektronikus úton az orvos@jahndelpest.hu e-mail 

címre, dr. Ralovich Zsolt főigazgató részére címezve. 

A pályázati dokumentáción az alábbi hivatkozásokat kérjük feltüntetni: hivatkozási szám: 7/2016/PÁ., 

valamint pozíció megjelölése: „Központi Laboratóriumban szakorvosi munkakör – osztályvezető 

főorvosi beosztással” . 

A hirdetmény közzétételi helyei: 

– www.delpestikorhaz.hu; 

– www.kozigallas.gov.hu. 

*** 

A Pest Megyei Flór Ferenc Kórház főigazgatója (2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.) pályázatot hirdet 

osztályvezető főorvosi állás betöltésére, intézetünk Bőrgyógyászati Osztályára. 

A kinevezés határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban szakorvos/főorvos munkakörre és 

határozott idejű vezetői megbízásra szól. 

Pályázati feltételek: 

– bőrgyógyászat szakvizsga; 

– legalább tíz éves, a szakterületen szerzett gyakorlat; 

– vezetői gyakorlat; 

– tudományos munkásság. 

Előnyt jelent: 

– allergológia és klinikai immunológia ráépített szakvizsga; 

– tudományos fokozat. 

A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– tudományos munkák, publikációk jegyzéke; 

– szakmai koncepció; 

– diploma másolata; 

– szakvizsga bizonyítványok másolata; 

– működési nyilvántartásról érvényes igazolás; 

– kamarai tagsági igazolás; 



– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázó 

ennek meglétéhez kötött munkakörben dolgozik; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik; 

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

összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Feladat: az osztály munkájának megszervezése és zavartalan működtetése. 

Illetmény, juttatások: Kjt. alapján, megegyezés szerint. 

Pályázati határidő: a megjelenést követő 30 nap. 

A pályázat benyújtása: Dr. Trombitás Zoltán főigazgató. Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, 2143 

Kistarcsa, Semmelweis tér 1. 

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidő lejártát követő 60 nap. 

Az állás betölthető: a pályázat elbírálását követően azonnal. 

*** 

A pápai Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő (8500 Pápa, Jókai u. 5–9.) főigazgatója 

pályázatot hirdet osztályvezető főorvosi munkakörben. 

Anaesthesiológiai és Intenzív osztályvezető főorvosi állásra, közalkalmazotti jogviszonyban: 

Pályázati feltételek: 

– anaeszteziológia-intenzív terápiás szakvizsga; 

– legalább 10 éves szakmai gyakorlat; 

– vezetői gyakorlat. 

A pályázati anyag tartalma: 

– önéletrajz, szakmai pályafutás; 

– tudományos publikációk jegyzéke és a megpályázott állással kapcsolatos vezetői elképzelések; 

– orrvosi diploma; 

– szakvizsgát tartalmazó iratok és a kötelező folyamatos továbbképzési időszak teljesítését igazoló 

okirat; 

– OONYI-ba történt felvétel igazolásának másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– külföldön szerzett diploma esetén honosítás; 



– nyilatkozat a pályázati anyag elbírálásában résztvevők betekintési jogáról. 

Bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi. 

A pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kérem benyújtani. 

Belgyógyászati osztály osztályvezető főorvosi állásra, közalkalmazotti jogviszonyban: 

Pályázati feltételek: 

– belgyógyászat és/vagy gastroenterológus szakvizsga; 

– legalább 10 éves szakmai gyakorlat; 

– vezetői gyakorlat. 

Előny: 

– gastroenterológiai szakvizsga, illetve jártasság. 

A pályázati anyag tartalma: 

– önéletrajz, szakmai pályafutás; 

– tudományos publikációk jegyzéke és a megpályázott állással kapcsolatos vezetői elképzelések; 

– orvosi diploma, szakvizsgát tartalmazó iratok és a kötelező folyamatos továbbképzési időszak 

teljesítését igazoló okirat; 

– OONYI-ba történt felvétel igazolásának másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– külföldön szerzett diploma esetén honosítás; 

– nyilatkozat a pályázati anyag elbírálásában résztvevők betekintési jogáról. 

Bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi. 

A pályázat benyújtása a megjelenéstől számított 30 napon belül. 

Érdeklődni: Dr. Vörös Ibolya főigazgató, 8500 Pápa, Jókai u. 5–9., 06 (89) 514-002. 

*** 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.) a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. és 20/B. §-ai alapján pályázatot 

hirdet Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Szakorvosi Rendelőintézete rendelőintézet-igazgató 

(magasabb vezető) beosztás ellátására. 

Betöltendő munkakör: orvos. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan. 



A munkakör betölthetőségének kezdete: 2016. május 1. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Pilisvörösvár Önkormányzatának Szakorvosi Rendelőintézete (2085 

Pilisvörösvár, Fő utca 188.). 

A munkakörhöz kapcsolódó magasabb vezetői megbízás: rendelőintézet-igazgató. 

A magasabb vezetői megbízás időtartama: öt év határozott idő: 2016. május 1-jétől 2021. április 30-

ig. 

A magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

– az intézmény vezetése, felelős annak működéséért és gazdálkodásáért; 

– gondoskodik az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáról; 

– felügyeli az egészségügyi dokumentáció vezetését és szabályszerűségét; 

– figyelemmel kíséri a betegjogok folyamatos érvényesülését; 

– kivizsgálja a betegek által bejelentett panaszokat; 

– folyamatos kapcsolattartás a betegjogi képviselővel; 

– ellenőrzi a házirend végrehajtását; 

– felügyeli az intézet higiénés rendjének biztosítását; 

– az intézet által nyújtott szolgáltatások ellenőrzése; 

– az intézet dolgozói továbbképzésének biztosítása és felügyelete; 

– az intézmény szakmai és gazdasági működésének tervezése, szervezése, irányítása; 

– munkáltatói jogkör gyakorlása; 

– az intézmény belső ellenőrzésének szervezése; 

– elkészíti az intézmény SZMSZ-ét, kötelezően előírt szabályzatait, az intézmény működését segítő 

egyéb szabályzatokat, rendelkezéseket; 

– folyamatos kapcsolattartás a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, 

intézményekkel; 

– az intézmény munkáját segítő testületek, szervezetek közösségek tevékenységének támogatása; 

– a vezetés, a szervezeti egységek, az intézmény tevékenységének folyamatos értékelése. 

Illetmény, juttatások: illetményének és juttatásainak megállapítására a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény előírásai az irányadók. 



Pályázati feltételek: 

– szakirányú egyetemi végzettség; 

– egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú 

továbbképzési szakon szerzett képesítés a 13/2002. (III. 28.) EüM rendeletben foglaltak szerint; 

– legalább 10 éves szakmai gyakorlat; 

– büntetlen előélet. 

A magasabb vezetői beosztás elnyerésének feltétele: magasabb vezetői beosztás ellátásra 

megbízást csak az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással 

egyidejűleg a közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 

Előnyt jelent: legalább 5 éves vezetői gyakorlat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– három hónapnál nem régebbi teljes körű hatósági erkölcsi bizonyítvány; 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– az intézmény vezetésére vonatkozó program; 

– szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések; 

– munkáltatói igazolás a vezetői és a szakmai gyakorlatról; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul; 

– az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti 

nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról; 

– a pályázó nyilatkozata 3 hónap próbaidő vállalásáról. 

A pályázat benyújtásának határideje: a „Közigállás” portálon való közzétételétől (2016. február 2.) 

számított harminc nap. 

A pályázat benyújtásának módja: postai úton, egy eredeti és egy másolati példányban Gromon 

István polgármesternek címezve (2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.). A borítékra kérjük ráírni: 

„Pilisvörösvár Város  

Önkormányzatának Szakorvosi Rendelőintézete intézményvezetői pályázat”. 

A pályázat elbírálásnak határideje: a benyújtási határidő lejártát követő 60 napon belül. 

A pályázat elbírálásnak rendje, módja: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

20/A. §-ában és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi 



intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglalt 

előírások szerint. 

Az eseti bíráló bizottság javaslata és a személyes meghallgatás után képviselő-testületi döntés. 

A pályázati kiírás közzétételének helye, határideje: 

– a „Közigállás” portálon: 2016. február 2.; 

– Pilisvörösvár Város honlapján (www.pilisvorosvar.hu): a képviselő-testületi ülést követő 8 napon 

belül. 

A pályázattal kapcsolatosan információ kérhető: Jákliné Komor Szilvia intézményi referensnél a 06 

(26) 330-233/129-es telefonszámon. 

*** 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Humán Szolgáltató Intézet intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2021. április 30-ig szól. 

A munkavégzés helye: Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Ady Endre utca 8. 

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

feladata és felelőssége az intézmény szakszerű, jogszerű és hatékony működésének biztosítása, 

szakmai munkájának irányítása, képviselete, az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkörök 

gyakorlása, folyamatos együttműködés azokkal a költségvetési intézményekkel, melynek ellátja a 

gazdasági szervezeti feladatait. Az intézmény alaptevékenysége: Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Önkormányzata által fenntartott intézményekben (óvodák, bölcsődék, Frim Jakab Képességfejlesztő 

Szakosított Otthon, Kríziskezelő Központ, Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti Központ) az 

irányító szerv által jóváhagyott munkamegosztási megállapodás alapján a gazdasági szervezeti 

feladatok ellátása, az önkormányzat egészségügyi ellátásának (háziorvosi, házi gyermekorvosi, 

fogorvosi, iskola- és ifjúság-egészségügyi, védőnői szolgálat, járóbeteg-szakellátás, anya-, csecsemő 

és gyermekvédelmi feladatok), az önkormányzati intézmények foglalkozás-egészségügyi ellátásának, 

valamint a fogorvosi hétvégi ügyeletnek a működtetése. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– orvostudományi vagy egyéb egyetemi szintű végzettség; 



– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés, ennek hiányában 2013. 

szeptember 1. előtt szerzett egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi 

menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítés; 

– magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy 

a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető, a kinevezés a szakmai 

képzettségnek megfelelő munkakörre szól; 

– legalább ötéves vezetői gyakorlat; 

– büntetlen előélet, cselekvőképesség, nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdésének d) pontja szerinti 

büntetőeljárás hatálya alatt, nem állnak fenn vele szemben a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésében 

foglalt kizáró okok; 

– vagyonnyilatkozat-tétel vállalása. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakmai életrajz; 

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program 3 példányban; 

– végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolata; 

– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, 

amely igazolja a büntetlen előéletet, továbbá hogy nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti 

büntetőeljárás hatálya alatt és vele szemben nem állnak fenn a (2d) és (2e) bekezdésében foglalt 

kizáró okok; 

– vezetői gyakorlatról szóló hiteles igazolás; 

– nyilatkozat, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt; 

– nyilatkozat, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges 

kezeléséhez, a 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott véleményezők részére 

pályázata tartalmának megismeréséhez, 

– nyilatkozat, hogy a vagyonnyilatkozat-tételt vállalja; 

– amennyiben pályázatának zárt ülés keretében történő tárgyalását kéri, erre irányuló írásbeli 

kérelem. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 

A beosztás legkorábban 2016. május 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 2. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mazzag Károlyné dr. nyújt, a 06 (22) 537-189-

es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 



– postai úton, a pályázatnak a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat címére történő 

megküldésével (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 

adatbázisban szereplő azonosító számot: 10.071/2016., valamint a beosztás megnevezését: 

intézményvezető; 

– személyesen: Mazzag Károlyné dr., Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat a Humán Közszolgáltatási Szakbizottság 

tagjaiból és  

a 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott személyekből álló bizottság véleményezi. A 

pályázatokról a Közgyűlés dönt. Közalkalmazotti munkakörbe kinevezés esetén – a Kjt. 21/A. § (4) 

bekezdésében foglaltak kivételével – 4 hónap próbaidő kikötésére kerül sor. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. április 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– www.szekesfehervar.hu/állásajánlatok – 2016. február 1. 

– Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala – 2016. február 1. 

– a „Közigállás” portálon – 2016. február 1. 

*** 

Jávorszky Ödön Városi Kórház főigazgatója (2600 Vác, Argenti Döme tér 1–3.) a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Jávorszky Ödön Városi 

Kórház Sebészeti osztály osztályvezető munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól. 

A munkavégzés helye: Pest megye, 2600 Vác, Argenti Döme tér 1–3. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az osztály szakmai 

tevékenységének vezetése, irányítása, zavartalan működés biztosítása, a teljesítmény finanszírozás 

folyamatos figyelése, az osztály menedzselése, a beosztott dolgozók szakmai munkájának 

felügyelete, szakmai fejlődésük elősegítése. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– egyetem, sebészet; 

– felhasználói szintű informatikai rendszerismeret; 

– magyar állampolgárság, büntetlen előélet. 



Elvárt kompetenciák: kiváló szintű problémamegoldó képesség, szakmai vezetői készség, 

betegorientáltság, jó diagnosztikus képesség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– végzettséget igazoló okiratok; 

– MOK igazolás; 

– OONY-ba történt felvétel igazolása; 

– tudományos tevékenység jegyzéke; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– szervezeti egység vezetésére vonatkozó rövid szakmai program és vezetési elképzelések, 

beleegyező nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők 

megismerhessék. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető 

be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 10. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kramár Rozália nyújt, a 06 (27) 620-615-ös 

telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Jávorszky Ödön Városi Kórház 

címére történő megküldésével (2600 Vác, Argenti Döme tér 1–3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2-7/2016., valamint a munkakör megnevezését: 

„osztályvezető főorvos”. Személyesen: Kramár Rozália, Pest megye, 2600 Vác, Argenti Döme tér 1–3. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: meghallgatás, helyi Pályázat Elbíráló Bizottság javaslata, 

főigazgatói döntés. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 24. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.javorszky.hu – 2016. január 27. 

*** 

Jávorszky Ödön Városi Kórház főigazgatója (2600 Vác, Argenti Döme tér 1–3.) a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a Jávorszky Ödön 

Városi Kórház Fül-orr-gégészet osztályvezető munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól. 



A munkavégzés helye: Pest megye, 2600 Vác, Argenti Döme tér 1–3. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az osztály szakmai 

tevékenységének vezetése, irányítása, zavartalan működés biztosítása, a teljesítmény finanszírozás 

folyamatos figyelése, az osztály menedzselése, a beosztott dolgozók szakmai munkájának 

felügyelete, szakmai fejlődésük elősegítése. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– egyetem, fül-orr-gégészet; 

– felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret; 

– magyar állampolgárság, büntetlen előélet. 

Elvárt kompetenciák: 

– kiváló szintű problémamegoldó képesség, 

– szakmai vezetői készség, 

– betegorientáltság, 

– jó diagnosztikus képesség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz,; 

– végzettséget igazoló okiratok; 

– MOK igazolás; 

– OONY-ba történt felvétel igazolása; 

– tudományos tevékenység jegyzéke; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– szervezeti egység vezetésére vonatkozó rövid szakmai program és vezetési elképzelések, 

beleegyező nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők 

megismerhessék. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2016. április 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 25. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kramár Rozália nyújt, a 06 (27) 620-615-ös 

telefonszámon. 



A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Jávorszky Ödön Városi Kórház 

címére történő megküldésével (2600 Vác, Argenti Döme tér 1–3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2-5/2016., valamint a munkakör megnevezését: 

„osztályvezető főorvos”. Személyesen: Kramár Rozália, Pest megye, 2600 Vác, Argenti Döme tér 1–3. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: meghallgatás, helyi Pályázat Elbíráló Bizottság javaslata, 

főigazgatói döntés. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. március 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.javorszky.hu – 2016. január 27. 

*** 

Jávorszky Ödön Kórház főigazgatója (2600 Vác, Argenti Döme tér 1–3.) a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a Jávorszky Ödön 

Városi Kórház Patológia osztályvezető munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól. 

A munkavégzés helye: Pest megye, 2600 Vác, Argenti Döme tér 1–3. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az osztály szakmai 

tevékenységének vezetése, irányítása, zavartalan működés biztosítása, a teljesítmény finanszírozás 

folyamatos figyelése, az osztály menedzselése, a beosztott dolgozók szakmai munkájának 

felügyelete, szakmai fejlődésük elősegítése. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– egyetem, kórbonctan-kórszövettan, cytológia/cytopatológia; 

– felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret; 

– magyar állampolgárság; 

– büntetlen előélet. 

Elvárt kompetenciák: 

– kiváló szintű problémamegoldó képesség, 

– szakmai vezetői készség, 

– jó diagnosztikus képesség. 



A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– végzettséget igazoló okiratok; 

– MOK igazolás; 

– OONY-ba történt felvétel igazolása; 

– tudományos tevékenység jegyzéke; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– szervezeti egység vezetésére vonatkozó rövid szakmai program és vezetési elképzelések, 

beleegyező nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők 

megismerhessék. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2016. április 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 18. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kramár Rozália nyújt, a 06 (27) 620-615-ös 

telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Jávorszky Ödön Városi Kórház 

címére történő megküldésével (2600 Vác, Argenti Döme tér 1–3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2-9/2016., valamint a munkakör megnevezését: 

osztályvezető főorvos. Személyesen: Kramár Rozália, Pest megye, 2600 Vác, Argenti Döme tér 1–3. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: meghallgatás, helyi Pályázat Elbíráló Bizottság javaslata, 

főigazgatói döntés. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. március 25. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.javorszky.hu – 2016. január 27. 

*** 

Csolnoky Ferenc Kórház (8200 Veszprém, Kórház u. 1.) főigazgatója pályázati felhívása Sugárterápia 

osztályvezető főorvosi állásra. 

A közalkalmazotti jogviszony tartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama: a vezető megbízás határozott időre, a megbízástól számított 5 évig 

szól. 

A munkavégzés helye: Csolnoky Ferenc Kórház (8200 Veszprém, Kórház u. 1.). 



Szervezeti egység: Sugárterápiás Osztály. 

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

– osztályvezetői főorvosi feladatok mellett osztályos szakorvosi feladatok ellátása. 

Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései 

az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– sugárterápia szakvizsga, klinikai onkológia szakvizsga; 

– legalább 10 éves szakorvosi gyakorlat; 

– tudományos fokozat; 

– Varian és Aria sugárterápiás rendszerek használatának ismerete, gyakorlati tapasztalat; 

– rendszeres publikációs, szakirodalmi tevékenység hazai és nemzetközi viszonylatban idegen 

nyelven is; 

– büntetlen előélet; 

– magyar állampolgárság; 

– cselekvőképesség; 

– egészségügyi alkalmasság; 

– legalább középfokú angol nyelvvizsga. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– szakirányú területen szerzett legalább 15 év szakmai tapasztalat; 

– komplex sugárterápiás centrum indításában szerzett szakmai tapasztalat; 

– 5 évnél több vezetői gyakorlat; 

– egészségügyi menedzseri végzettség; 

– oktatásban és a tudományos munka szervezésében szerzett gyakorlat; 

– német nyelvvizsga; 

– legalább fél éves külföldi szakmai gyakorlat; 

– tudományos munkában való részvétel 

– jó kapcsolattartó készség 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 



– részletes szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan; 

– iskolai végzettségek, szakképzettségek okiratainak másolata; 

– orvosi nyilvántartásba vétel, működési engedély, kamarai tagság másolata; 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely a pályázó meghallgatásáig benyújtható; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak, a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a pályázat elbírálását követően azonnal. 

A „KÖZIGÁLLÁS” publikálási dátuma: 2016. január 19. 

A „KÖZIGÁLLÁS”-on lejárat dátuma: 2016. február 26. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 26. 

A pályázat benyújtásának módja: 

– postai úton, levélcím: Csolnoky Ferenc Kórház, 8200 Veszprém, Kórház u. 1. címre, a 

Humánerőforrás-gazdálkodási Csoport részére. Kérjük a borítékon feltüntetni: „Sugárterápia 

osztályvezető főorvos” 

– elektronikus úton a human@vmkorhaz.hu e-mail címre. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. március 30. 

*** 

Csolnoky Ferenc Kórház (8200 Veszprém, Kórház u. 1.) főigazgatója pályázati felhívása Sürgősségi 

Betegellátó Osztály osztályvezető főorvosi állásra. 

A közalkalmazotti jogviszony tartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezető megbízás határozott időre, a megbízástól számított 5 évig 

szól. 

A munkavégzés helye: Csolnoky Ferenc Kórház Sürgősségi Betegellátó Osztály (8200 Veszprém, 

Kórház u. 1.). 

Szervezeti egység: Sürgősségi Betegellátó Osztály. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: osztályvezető főorvosi 

feladatok mellett osztályos szakorvosi feladatok ellátása. 



Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései 

az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– oxyológiai, vagy aneszteziológiai – intenzív, vagy sürgősségi orvostan, vagy belgyógyászati 

szakvizsga; 

– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat; 

– büntetlen előélet; 

– magyar állampolgárság; 

– cselekvőképesség; 

– egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– szakirányú területen szerzett legalább 10 év szakmai tapasztalat; 

– sürgősségi orvostan szakvizsga; 

– 5 évnél több vezetői gyakorlat; 

– tudományos munkában való részvétel; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan; 

– iskolai végzettségek, szakképzettségek okiratainak másolata; 

– orvosi nyilvántartásba vétel, működési engedély, orvosi kamara tagsági igazolvány másolata; 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely a pályázó meghallgatásáig benyújtható; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak, a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a pályázat elbírálását követően azonnal. 

A „KÖZIGÁLLÁS” publikálási dátuma: 2016. január 17. 

A „KÖZIGÁLLÁS”-on lejárat dátuma: 2016. március 31. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 31. 



A pályázat benyújtásának módja: 

– postai úton, levélcím: Csolnoky Ferenc Kórház, 8200 Veszprém, Kórház u. 1. címre, a 

Humánerőforrás-gazdálkodási Csoport részére. Kérjük a borítékon feltüntetni: „Osztályvezető SBO 

főorvos”. 

– elektronikus úton a human@vmkorhaz.hu e-mail címre. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. április 30. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK ORVOSI ÁLLÁSOKRA 

Budapest 

Baranya megye 

Bács-Kiskun megye 

Békés megye 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

Csongrád megye 

Fejér megye 

Győr-Moson-Sopron megye 

Hajdú-Bihar megye 

Heves megye 

Jász-Nagykun-Szolnok megye 

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet (5200 

Törökszentmiklós, Kossuth Lajos út 126.) igazgató főorvosának pályázati felhívása. 

Munkahely és munkakör megnevezése: III. számú házi gyermekorvosi szolgálat házi gyermekorvos. 

– közalkalmazott, később vállalkozói jogviszony keretében is betölthető majd az állás; 

– területi ellátási kötelezettséggel; 

– a praxis ellátandó lakosság száma 1015 fő (0-tól 14 éves korig); 

– az intézetben diagnosztikai háttér biztosított (rtg, UH, labor); 

– az intézetben központi ügyelet működik; 

– a házi gyermekorvosi rendelő jól felszerelt és nem régiben teljes felújítására került sor; 

– a házi gyermekorvosi alapellátásban három – tapasztalt – házi gyermekorvos dolgozik. 

Pályázati feltételek: 



– orvosi diploma, szakvizsgát igazoló dokumentumok; 

– büntetlen előélet. 

A pályázathoz csatolandó: 

– diploma vagy annak hiteles másolata; 

– MOK tagsági igazolvány, OONY igazolvány másolata; 

– részletes szakmai és személyes önéletrajz, illetve az eddigi tevékenységek ismertetése; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. 

Juttatások, egyéb információk: 

– bérezés: Kjt. szerint; 

– munkaruha: szabályzat szerint; 

– az állás azonnal betölthető; 

– lakás megbeszélés tárgya. 

Pályázat benyújtása: dr. Lukács Zsuzsanna igazgató főorvosnak, VÖ EGYMI, cím: 5200 

Törökszentmiklós, Kossuth Lajos út 126. T.: 06 (56) 590-231. 

Komárom-Esztergom megye 

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

hirdet közalkalmazotti jogviszonyban betölthető álláshelyekre az alábbi területre: 

Fekvőbeteg Osztályra: 

belgyógyász, (kardiológus, haematológus, gasztroenterológus), fül-orr-gégész, idegsebész, 

neurológus, onkológus, pszichiáter, sebész, szülész-nőgyógyász, traumatológus, tüdőgyógyász, 

urológus szakorvosok részére. 

Járóbeteg, valamint diagnosztika területre: 

radiológus szakvizsgával rendelkező szakorvos részére. 

Sürgősségi Osztályra: 

oxyológia és sürgősségi orvostan szakorvos részére. 

Az idegsebész és oxyológia és sürgősségi orvostan szakorvos munkakörbe várjuk egyéb jogviszonyban 

foglalkoztatott szakorvosok jelentkezését is (pl. közreműködő, szabadfoglalkozású jogviszony). 

Orvosszálláson garzonlakást biztosítunk. 

Valamennyi pályázathoz: 



Bérezés: megegyezés szerint. 

Feladatuk: a munkaköri leírásban foglaltak alapján, szakirányú képesítésének megfelelő szakorvosi 

tevékenység végzése. 

A pályázatokra szakorvosok jelentkezését várjuk, de szívesen fogadunk szakvizsga előtt állókat és 

rezidenseket is. 

A jelentkezéshez csatolandók: 

– végzettséget igazoló okmányok másolata; 

– működési nyilvántartás érvényesítéséről szóló határozat; 

– működési nyilvántartás meghosszabbításához szükséges kreditpontok igazolása; 

– kamarai tagság igazolása; 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány (erkölcsi); 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– előadások, publikációk listája; 

– hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában résztvevők betekintési jogához. 

Jelentkezési határidő: folyamatos. 

A pályázat elbírálása a beérkezést követő 15 napon belül. 

Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázati felhívás a KÖZIGÁLLÁS honlapon is megtekinthető 2016. február 1-jétől. 

A pályázati anyagot az Orvos igazgatói Titkárságra (a fentiekben megjelölt másolatokkal, önéletrajzzal 

együtt) kérjük benyújtani (2800 Tatabánya, Dózsa György út 77.). Telefon: 06 (34) 515-470. 

A borítékra kérjük írják rá: „Pályázat szakorvosi álláshelyre”. 

Nógrád megye 

Pest megye 

Dány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (2118 Dány, Pesti út 1.) a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot ír ki háziorvosi munkakör 

betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: 2118 Dány, Tavasz u. 2. 



A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: jogszabályban meghatározott háziorvosi feladatok teljes 

körű ellátása, központi orvosi ügyeleti szolgálatban való részvétel. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– egyetem, a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerinti képesítés és az ott, valamint az önálló orvosi 

tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) 

Korm. rendeletben és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a 

működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek; 

– büntetlen előélet, cselekvőképesség. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– háziorvosi munkakörben töltött legalább 1–3 év szakmai tapasztalat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– a háziorvosi tevékenység végzésére jogosító diploma másolata; 

– szakképzettséget igazoló okiratok másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– pályázó hozzájárulása személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges 

kezeléséhez, nyilatkozat arról, hogy a pályázat nyílt ülésen történő tárgyalásához hozzájárul-e. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal 

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 11. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gódor Lajosné polgármester nyújt, a 06 (30) 

241-8175-ös telefonszámon. 

A pályázat benyújtásának módja: postai úton a pályázatnak Dány Község Önkormányzata címére 

(2118 Dány, Pesti út 1.) történő megküldésével. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázók személyes meghallgatását követően a képviselő-

testület dönt a pályázatokról. 

A pályázatok elbírálásának határideje: 2016. március 31. 

Egyéb információ: a praxis után vételárat nem kell fizetni. 

Szolgálati lakás igényelhető. 



A pályázati kiírás közzétételének helye: 

– KÖZIGÁLLÁS honlap – 2016. január 25. 

– www.dany.hu. 

Somogy megye 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

Tolna megye 

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete (7054 Tengelic, Rákóczi u. 11.) pályázatot ír ki 

Tengelic közigazgatási területére, területi ellátási kötelezettséggel, vállalkozói jogviszony keretében 

betöltendő fogorvosi tevékenységre. 

Munkavégzés helye: 7054 Tengelic, Rákóczi u. 8. 

Ellátandó lakosságszám: 2334. 

Szolgálat típusa: vegyes körzet. 

Pályázati feltételek: a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 

25.) EüM rendelet szerinti képesítés és az ott, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. 

évi II. törvényben, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben és az 

egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési 

eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek, az önkormányzattal 

kötött feladat-ellátási szerződés szerint. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló diploma másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (természetes személy esetében); 

– vállalkozói tevékenységet igazoló okirat másolata (vállalkozói igazolvány vagy cégkivonat); 

– egészségügyi alkalmassági vizsgálat igazolása; 

– működési nyilvántartási igazolvány másolata; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó kéri-e a pályázat zárt ülésen történő elbírálását. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 31. 

A pályázat elbírálásának határideje: pályázati határidő lejártát követő képviselő-testületi ülés. 

A pályázat benyújtásának módja: 



– postai úton, Tengelic Község Önkormányzata részére címezve (7054 Tengelic, Rákóczi u. 11.). A 

borítékon fel kell tüntetni: „fogorvosi pályázat”, vagy 

– elektronikus e-mail címre küldhető: tengelicpolghiv@t-online.hu. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal 

betölthető. 

Megjegyzések, a munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információk: 

– eredményes pályázat esetén az önkormányzat határozatlan időre szóló feladatellátási szerződést 

köt, amelyben a felek a működés feltételeit rögzítik; 

– a háziorvosi és fogorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok finanszírozása az egészségügyi 

szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet alapján, az egészségügyi szolgáltatónak az Országos 

Egészségbiztosítási Pénztár területileg illetékes hatóságával kötött finanszírozási szerződés alapján 

történik; 

– további információ: a 06 (74) 432-100-as telefonszámon Gáncs István polgármesternél, vagy a 06 

(74) 432-122-es titkársági telefonszámon. 

A praxisjog ingyenesen betölthető. A rendelő felújított, új fogorvosi kezelőegységgel felszerelt. 

Szolgálati lakás igény szerint biztosított. 

A hirdetmény megjelenésének helye: 

– www.tengelic.hu. 

Vas megye 

Veszprém megye 

A pápai Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő (8500 Pápa, Jókai u. 5–9.) főigazgatója 

pályázatot hirdet szakorvosi munkakörben 

csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvosi állásra. 

Pályázati feltétel: 

– csecsemő- és gyermekgyógyász 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. 



Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kérem benyújtani. 

Bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi. 

szülész-nőgyógyász szakorvosi állásra: 

Pályázati 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. 

Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kérem benyújtani. 

Bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi. 

sebész szakorvosi állásra: 

Pályázati 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. 

Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kérem benyújtani. 

Bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi. 

belgyógyász szakorvosi állásra: 

Pályázati feltétel: 



– belgyógyász szakorvos, szakorvos jelölt. 

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; 

– szakvizsga előtt álló (rezidens) jelentkezését is elfogadjuk. 

Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kérem benyújtani. 

Bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi. 

radiológus szakorvosi állásra: 

Pályázati feltétel: 

– radiológus 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. 

Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kérem benyújtani. 

Bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi. 

Sürgősségi Betegellátó Osztályra szakorvosi állásra: 

Pályázati 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. 



Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kérem benyújtani. 

Bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi. 

bőrgyógyász szakorvosi állásra 

Pályázati feltétel: 

– bőrgyógyász 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. 

Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kérem benyújtani. 

Bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi. 

onkológus szakorvosi állásra 

Pályázati feltétel: 

– onkológus 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. 

Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtása a megjelenéstől számított 30 napon belül. 

Bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi. 

szemész szakorvosi állásra, az egynapos szemsebészeti tevékenység koordinálására, vezetésére. 

Pályázati feltétel: 

– szemész 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. 

Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 

Bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi. 

A pályázat benyújtása a megjelenéstől számított 30 napon belül. 

Valamennyihez: 

Érdeklődni: Dr. Vörös Ibolya főigazgató, 8500 Pápa, Jókai u. 5–9., 06 (89) 514-002. 

Zala megye 

Gelse Község Önkormányzata (8774 Gelse, Kossuth Lajos utca 20.) pályázatot hirdet a Gelsei 

háziorvosi felnőtt vegyes körzet (Gelse, Gelsesziget, Kacorlak és Pölöskefő települések területe) 

háziorvosi feladatainak vállalkozói formában való ellátására, területi ellátási kötelezettséggel az 

alábbi tartalommal: 

A meghirdetett munkahely címe: háziorvosi rendelő, 8774 Gelse, Kossuth Lajos utca 20. 

Ellátandó települések és lakosságszáma: 

– Gelse község és lakosságszáma: 1104. 

– Gelsesziget község és lakosságszáma: 264 fő. 

– Kacorlak község és lakosságszáma: 227 fő. 

– Pölöskefő község és lakosságszáma: 385 fő. 

Ellátandó feladatok: 

– felnőtt vegyes háziorvosi körzet feladatainak teljes körű ellátása, területi ellátási kötelezettséggel; 

– a körzetben az iskola- és ifjúságorvosi ellátás 1 óvodát és 1 iskolát érint. Ellátottak száma: 265 fő. 

Az állás betöltésének feltételei: 

– a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM 

rendeletben előírt feltételek megléte; 

– az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) 

Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek megléte; 



– a praxis vállalkozói formában való működtetése; 

– büntetlen előélet; 

– Magyar Orvosi Kamarai tagságról igazolás. 

A pályázathoz csatolni szükséges dokumentumok: 

– végzettséget, szakirányú végzettséget igazoló dokumentumok hiteles másolata; 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– vállalkozási formától függően, egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén a 

cégbírósági bejegyzést igazoló okirat és a társaság alapító okiratának hiteles másolata; 

– vállalkozói kötelezettségvállalás arra vonatkozóan, hogy a pályázat megnyerése esetén 8 napon 

belül benyújtja a működési engedély iránti kérelmet a járási kormányhivatal illetékes 

népegészségügyi szervéhez; 

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

pályázati anyag kezeléséhez szükséges személyes adatait megismerjék. 

A megbízás időtartama: határozatlan idő. A nyertes pályázóval kötött, a működés, üzemeltetés 

részletes feltételeit rögzítő feladatellátási szerződés alapján. A praxis működtetési jogát az 

Önkormányzat térítésmentesen adja át a szükséges szerződések megkötése alapján. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 15. 

A pályázat benyújtásának módja, helye: a pályázatot postai úton, 1 példányban kell benyújtani Gelse 

Község polgármesterének címezve: 8774 Gelse, Kossuth Lajos utca 20. A borítékra kérjük feltüntetni: 

„Háziorvosi pályázat”. Egyéb információt Szegedi Ferenc polgármester nyújt: a 06 (93) 360-379-es 

vagy a 06 (93) 560-001-es telefonszámon, vagy a polgarmester@gelse.hu e-mail címen. 

A pályázat elbírálása: a pályázat elbírálása a pályázati határidő lejártát követően, a Képviselő-

testületek együttes ülésén történik. A praxis betölthető a sikeres elbírálást és a szükséges 

engedélyezési eljárást követően, azonnal. 

A feladat helyben lakással betölthető, szolgálati lakás biztosított. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSHEZ KÖTÖTT ÁLLÁSOKRA 

A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet (1204 Budapest, Köves u. 1.) főigazgatója a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a 

kórházban működő Neurológiai Osztály osztályvezető főnővéri beosztás ellátására. 

Jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás a kinevezéstől kezdődően 5 éves határozott 

időre szól. 



A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: 1204 Budapest, Köves út 1. 

Illetmény, juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, illetve 

megállapodás alapján. 

Az osztályvezető főnővér feladatai: a III. progresszivitási szintű Neurológiai Osztályon a Stroke, SM, 

Myasthenia és egyéb neurológiai betegek ellátásában részvétel. A osztályvezető főnővér feladatát az 

érvényben lévő magasabb szintű illetve intézeti szintű vonatkozó jogszabályok, szabályzatok és az 

intézet Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg. 

Irányítja és felügyeli az ápolási feladatok elvégzését szoros együttműködésben az osztály, orvos-

szakmai vezetőjével. Gondoskodik az anyagi eszközök hatékony felhasználásáról. Végzettségének, 

szakmai kompetenciájának megfelelően, a munkaköri leírása és a szakmai protokollok alapján végzi 

feladatait. 

Pályázati feltételek: 

– emelt szintű szakképesítés, OKJ-s ápolói végzettség; 

– kórházi betegellátás területén szerzett ápolásszakmai tapasztalat. 

A pályázatnál előnyt jelent: 

– egészségügyi főiskolai – diplomás ápolói szakképesítés, vagy 

– intenzív szakápolói szakképesítés; 

– neurológiai betegellátásban szerzett tapasztalat, gyakorlat; 

– legalább 3 éves vezetői gyakorlat. 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 

– a pályázó személyi adatait, elérhetőségét; 

– részletes szakmai önéletrajzot, motivációs levelet; 

– vezetői elképzeléseit; 

– végzettséget és szakirányú szakképzettséget igazoló okiratok hiteles másolatát; 

– érvényes működési nyilvántartás igazolását; 

– érvényes szakdolgozói kamarai tagság igazolását; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt; 

– nyilatkozatot, illetve hozzájárulást, hogy a pályázatot a bíráló bizottság minden tagja 

megismerhesse. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 20. 



A pályázat elbírálása: 2016. március 7. 

A főnővéri állás a pályázati eljárás lefolytatása után betölthető. 

A pályázat elbírálásának módja: a pályázati feltételeknek megfelelő és a teljes pályázati 

dokumentációt tartalmazó pályázatokat az illetékes szakmai kamara véleményezi és a pályázók 

bizottsági meghallgatására kerül sor. A bizottság döntése értelmében a nyertes pályázó a döntést 

követően munkába állhat. 

A pályázat kiírás további közzétételének helye: 

– www.kozigallas.gov.hu. 

– KÖZIGÁLLÁS honlapon történő megjelenés: 2016. január 20. 

A pályázatot elektronikus úton Molnár Beatrix ápolási igazgató nevére címezve az 

apig@jahndelpest.hu e-mail címen keresztül szükséges eljuttatni. Kérjük feltüntetni: „Neurológia 

Osztály – Ápolói munkakör – osztályvezető főnővéri vezetői megbízással 1./2015./PÁ.” 

*** 

Sopronhorpács Község Önkormányzatának (9463 Sopronhorpács, Fő u. 14.) pályázati felhívása. 

A körzethez tartozó települések: Sopronhorpács, Und, Völcsej. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkakörbe tartozó feladatok: a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM, 

valamint a 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet szerint. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– főiskola védőnői képesítés; 

– büntetlen előélet; 

– felhasználói szintű számítógépes ismeret; 

– jogosítvány. 

A pályázathoz benyújtandó dokumentumok: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– végzettséget igazoló dokumentumok hiteles másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 



– hozzájárulás a pályázattal kapcsolatos személyes adatok kezeléséhez. 

A munkakör elbírálásánál előnyt jelent: 

– 1-3 éves szakmai tapasztalat. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal 

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 29. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. március 7. 

Igény esetén szolgálati lakást biztosítunk. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Czipetics Györgyné jegyző nyújt a 06 (99) 553-

801-es vagy a 06 (70) 313-7848-as telefonszámon. 

A pályázat benyújtásának módja: 

– postai úton: Sopronhorpács Község Önkormányzata (9463 Sopronhorpács, Fő u. 14.) címére. A 

borítékon kérjük feltüntetni: „Védőnői pályázat”. 

– személyesen: Czipetics Györgyné (9463 Sopronhorpács, Fő u. 14.). 

*** 

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet (5200 

Törökszentmiklós, Kossuth Lajos út 126.) igazgató főorvosának pályázati felhívása. 

Munkahely és munkakör megnevezése: körzeti védőnő. 

Pályázati feltételek: 

– egészségügyi főiskola védőnői szakán szerzett képesítés; 

– a diploma vagy annak hiteles másolata csatolandó; 

– büntetlen előélet; 

– részletes szakmai és személyes önéletrajz, illetve az eddigi tevékenységek ismertetése; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. 

Juttatások, egyéb információk: 

– munkabér: Kjt. szerint; 

– határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony; 

– foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő; 

– pályázati határidő: a megjelenéstől számított 30 nap; 



– elbírálási határidő: a pályázati határidő lejártát követő első munkanapon; 

– az állás azonnal betölthető; 

– lakás: megbeszélés tárgya. 

Pályázat benyújtása: dr. Lukács Zsuzsanna igazgató főorvosnak, VÖ EGYMI, cím: 5200 

Törökszentmiklós, Kossuth Lajos út 126. T.: 06 (56) 590-231. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSHEZ NEM KÖTÖTT 

VEZETŐI ÉS EGYÉB ÁLLÁSOKRA 

Budapest, Főváros II. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata, (1027 Budapest, Kapás u. 22.) 

pályázati felhívása. 

Munkakör megnevezése: gazdasági igazgató. 

Pályázati feltételek: 

– az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § 

(1) bekezdése szerint; 

– a felsőoktatásban szerzett végzettség, emellett: 

– okleveles könyvvizsgálói végzettség 

– vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés; a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 

151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásba vétellel és a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel, 

– vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítés, 

– vagy gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői – 2012. január 1. előtt az 

Áht. szerinti ellenjegyzői –, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150. § (1) és (2) bekezdése 

szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább öt éves igazolt szakmai 

gyakorlat, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági 

szakképzettség; 

– legalább 5 éves vezetői gyakorlat; 

– büntetlen előélet; 

– felhasználói szintű számítógépes ismeret; 

– magyar állampolgárság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– egészségügy területén szerzett szakmai gyakorlat. 

Ellátandó feladat: az Egészségügyi Szolgálat gazdasági irányítása, szervezése. 



Alkalmazása: a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezető állású munkavállalóra 

vonatkozó rendelkezései alapján, munkaviszonyban. 

A pályázathoz csatolni kell: 

– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt; 

– iskolai végzettséget igazoló iratok másolatait. 

Munkavégzése helye: Budapest Főváros II. Ker. Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata, 1027 

Budapest, Kapás utca 22. 

Beadási határidő: a Közszolgálati, Személyzetfejlesztési Főigazgatóság honlapján (közigállás.gov.hu) 

történő megjelenést követő 30. nap. A honlapon történő megjelenés időpontja: 2016. február 1. 

Pályázat beadása: a pályázatot postai úton a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat címére 

(1024 Budapest, Mechwart Liget 1.), „Gazdasági igazgató” munkakör megjelöléssel kell eljuttatni a 

fenti időpontig. 

A pályázat elbírálásának határideje: a beadást követő képviselő-testületi ülés időpontja. 

Az állás betölthető: az elbírálást követő hónap első napjától (várhatóan: 2016. április 1.). 

*** 

Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház mb. főigazgatója (3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.) a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet 

Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház Gazdasági Osztály osztályvezető beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, legfeljebb 5 évig szól. 

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9. 

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

A Pénzügyi-számviteli csoport; az Anyag-, és eszközgazdálkodási csoport valamint a Humánerőforrás 

gazdálkodási csoport vezetése. Feladatát a hatályos Munka Törvénykönyve és a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabályok betartásával köteles végezni. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– főiskola, közgazdász; 



– egészségügyi intézményben szerzett legalább 1–3 év vezetői tapasztalat; 

– egészségügyi intézményben szerzett legalább 1–3 év szakmai tapasztalat; 

– gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások); 

– felhasználói szintű levelező rendszerek (Outlook); 

– gyakorlott szintű MS Windows NT/2000/XP; 

– büntetlen előélet, cselekvőképesség; 

– egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakmai önéletrajz; 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolatban; 

– írásbeli hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők 

megismerjék, a pályázó személyes adatait a pályázattal kapcsolatban kezeljék. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2016. április 1. napjától tölthető 

be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 29. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lukács Piroska nyújt a 06 (47) 525-304-es 

telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház címére történő megküldésével (3980 

Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 

azonosító számot: 25-01/2016., valamint a beosztás megnevezését: „Gazdasági Ellátó Osztály 

osztályvezető”. 

– elektronikus úton Lukács Piroska részére a titkarsag@svoek.hu e-mail címen keresztül; 

– személyesen: Lukács Piroska, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokról a főigazgató dönt, a véleményező bizottság 

állásfoglalása alapján. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. március 18. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– ÁEEK honlapja – 2016. február 1.; 



– munkáltató honlapja és a KÖZIGÁLLÁS portálon – 2016. február 1. 

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

*** 

A Zala Megyei Kórház, a Pécsi Tudományegyetem Oktatókórháza főigazgatója (8900 Zalaegerszeg, 

Zrínyi u. 1.) pályázati felhívásai 

gépészeti és villamossági osztályvezető állásra 

Közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős. 

Főbb feladatok: 

– a Gépészeti és Villamossági Osztály tevékenységével kapcsolatos szervezési, irányítási, ellenőrzési 

és értékelési feladatok elvégzése; 

– gépek felügyelete, gondoskodás a javításukról, illetve karbantartásukról; 

– kazánházak, fűtési-, légtechnikai-, víz-csatorna-rendszerek, valamint az orvosi gázhálózat 

üzemeltetése; 

– hatékony energiagazdálkodás biztosítása. 

Illetmény: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.), illetve megegyezés 

szerint. 

Munkakör betöltésének feltételei: 

– gépészmérnök végzettség; 

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása; 

– büntetlen előélet, melynek igazolása a pályázat elnyerése esetén, munkába álláskor szükséges 

(erkölcsi bizonyítvány). 

A munkakör betöltéséhez előnyt jelent: 

– hasonló területen szerzett vezetői tapasztalat. 

A pályázathoz kérjük csatolni: 

– szakmai önéletrajz; 

– a végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– az osztály vezetésére vonatkozó szakmai program; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik. 



A munkakör betölthetőségének várható időpontja: 2016. április 1. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 11. 

A pályázatot a Zala Megyei Kórház Humán Erőforrás Gazdálkodási Osztály osztályvezetőjéhez kell 

benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „Gépészeti és villamossági osztályvezető pályázat”. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. március 18. 

A pályázatok elbírálásának eredményéről értesítést küldünk. 

informatikai osztályvezető állásra 

Közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős. 

Főbb feladatok: 

– az Informatikai Osztály, illetve a Zala Megyei Kórház informatikai tevékenységével kapcsolatos 

szervezési, irányítási és koordinálási feladatok elvégzése, 

– a Zala Megyei Kórházban alkalmazott szoftverek működtetésének felügyelete, 

– informatikai rendszerek üzemeltetésének ellenőrzése, 

– informatikai készenlét megszervezése és biztosítása. 

Illetmény: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.), illetve megegyezés 

szerint. 

Munkakör betöltésének feltételei: 

– informatikai mérnök, illetve egyéb szakirányú főiskolai végzettség, 

– szakterületen szerzett legalább 5 éves tapasztalat és gyakorlat, 

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, 

– büntetlen előélet, melynek igazolása a pályázat elnyerése esetén, munkába álláskor szükséges 

(erkölcsi bizonyítvány). 

Munkakör betöltésénél előnyt jelent: 

– hasonló területen szerzett vezetői tapasztalat. 

A pályázathoz kérjük csatolni: 

– részletes szakmai önéletrajz, 

– a végzettséget igazoló okiratok másolata, 

– az osztály vezetésére vonatkozó szakmai program, 



– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik. 

A munkakör betölthetőségének várható időpontja: 2016. május 2. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 31. 

A pályázatot a Zala Megyei Kórház Humán Erőforrás Gazdálkodási Osztály osztályvezetőjéhez kell 

benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „Informatikai osztályvezető pályázat”. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. április 8. 

A pályázatok elbírálásának eredményéről értesítést küldünk. 

műszergazdálkodási osztályvezető állásra 

Közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős. 

Főbb feladatok: 

– a Műszergazdálkodási és Orvos-technológiai Osztály tevékenységével kapcsolatos szervezési, 

irányítási, ellenőrzési és értékelési feladatok elvégzése, 

– orvosi műszerek üzemeltetésének, karbantartásának szervezése, 

– nyilvántartások vezetése, javaslattétel az optimális műszerstruktúra kialakítására, 

– beszerzések szervezése, közbeszerzési eljárásokban való szakmai részvétel, 

– orvos-szakmai osztályokkal, valamint beszállítókkal való kapcsolattartás, 

Illetmény: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.), illetve megegyezés 

szerint. 

Munkakör betöltésének feltételei: 

– villamos mérnöki képesítés, orvostechnikai szakágon szerzett képesítés, klinikai mérnöki 

végzettség, ill. egyéb szakirányú végzettség, 

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, 

– büntetlen előélet, melynek igazolása a pályázat elnyerése esetén, munkába álláskor szükséges 

(erkölcsi bizonyítvány). 

Munkakör betöltésénél előnyt jelent: 

– hasonló területen szerzett vezetői tapasztalat. 

A pályázathoz kérjük csatolni: 

– részletes szakmai önéletrajzot; 



– a végzettséget igazoló okiratok másolatát; 

– az osztály vezetésére vonatkozó szakmai programot; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik. 

A munkakör betölthetőségének várható időpontja: 2016. április 1. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 11. 

A pályázatot a Zala Megyei Kórház Humán Erőforrás Gazdálkodási Osztály osztályvezetőjéhez kell 

benyújtani. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. március 18. 

A pályázatok elbírálásának eredményéről értesítést küldünk. 

 

 

 

 

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra 

2016. EüK 5. szám pályázati felhívás 2 (hatályos: 2016.03.02 - ) 

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 

Tisztelt Hirdetők, Olvasók! 

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 Budapest, Arany János 

u. 6–8., illetve 1245 Budapest, Pf. 987), faxon (795-0192), 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 és Igazságügyi Hivatal 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. 

Megrendelt hirdetés közzétételének vagy ismételt közzétételének lemondását, módosítását a 

Szerkesztőség csak írásban fogadja el, a hirdetést tartalmazó lapszám nyomdába adásának 

időpontjáig. 

*** 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGYETEMI OKTATÓI, 

ILLETVE EGYETEMI INTÉZMÉNYEKBEN BETÖLTHETŐ EGYÉB ÁLLÁSOKRA 

Bajai Szent Rókus Kórház, a Szegedi Tudományegyetem ÁOK Akkreditált Kórháza főigazgatója (6500 

Baja, Rókus u. 10.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján 

pályázatot hirdet a Bajai Szent Rókus Kórház Szülészet-Nőgyógyászat, Radiológia, Traumatológia, 

Gégészet, Szemészet osztályaira orvos (szakorvos vagy szakvizsga előtt álló orvos) munkakörök 

betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6500 Baja, Rókus utca 10. 

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

szakorvosi feladatok ellátása, részvétel az ügyeleti-készenléti tevékenységben. 

Illetmény és juttatások: 

– az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény rendelkezései az irányadók; 

– az Intézmény területén szolgálati lakás biztosítása. 

Pályázati feltételek: 

– egyetem, általános orvos; 

– büntetlen előélet, cselekvőképesség. 



A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– szakirányú szakvizsga. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– MOK tagság igazolása, érvényes működési nyilvántartás igazolása; 

– végzettséget, szakképzettségeket igazoló okmányok hiteles másolata; 

– pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők 

megismerhetik. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 31. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Bajai Szent Rókus Kórház címére történő megküldésével (6500 Baja, 

Rókus utca 10.). Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 

14-21/2016., valamint a munkakör megnevezését: orvos (szakorvos vagy szakvizsga előtt álló orvos); 

– elektronikus úton Dr. Tóth Gábor főigazgató részére a titkarsag@bajakorhaz.hu e-mail címen 

keresztül. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. április 5. 

A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 

*** 

Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház főigazgatója (3529 Miskolc, Csabai kapu 9–

11.) pályázati felhívása. 

Munkahely és munkakör megnevezése: Hármas progresszivitási szintű, 30 ágyszámmal működő 

Bőrgyógyászati Osztály osztályvezető főorvos. 

Feladat: az osztály munkájának megszervezése, zavartalan működtetése. 

Pályázati feltételek: 

– bőrgyógyászati-kozmetológiai-venerológiai szakvizsga; 

– klinikai immunológia és allergológia szakvizsga; 

– legalább 10 éves, a szakterületen szerzett gyakorlat; 

– legalább 5 éves vezetői gyakorlat; 

– tudományos munkásság, publikáció; 

– bizonyítványok; 



– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyag a bizottság tagjai számára megtekinthető. 

Határidő és bérben történő megegyezés: 

– bér megegyezés szerint; 

– az állás a pályázat elbírálása után azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának helye: Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház Dr. Tiba 

Sándor főigazgató részére (3529 Miskolc, Csabai kapu 9–11.). 

*** 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István 

u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot 

hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Fehérgyarmati 

tagkórházának Röntgen Osztálya osztályvezető főorvos munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól. 

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4900 Fehérgyarmat, Damjanich u. 1. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az osztály munkájának 

megszervezése és zavartalan működésének irányítása. A Fehérgyarmati Röntgen Osztály és a 

Vásárosnaményi Röntgen Osztály szakmai vezetését látja el. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– egyetem, radiológia szakvizsga; 

– szakirányú területen szerzett 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– tudományos munkában való részvétel; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– szakmai önéletrajz; 



– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke; 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör 2016. június 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 31. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119-

es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István 

utca 68.). Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 

68/2016., valamint a munkakör megnevezését: „osztályvezető főorvos”. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a 

Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. május 15. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: KÖZIGÁLLÁS honlapján: 2016. február 17. 

*** 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István 

u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot 

hirdet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Mátészalkai 

tagkórházának Traumatológiai Osztálya osztályvezető főorvos munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól. 

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4700 Mátészalka, Kórház u. 2–4. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az osztály munkájának 

megszervezése és zavartalan működésének irányítása. Az SZMSZ-ben meghatározott feladatok 

ellátása. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 



Pályázati feltételek: 

– egyetem, traumatológia szakvizsga; 

– szakirányú területen szerzett 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– tudományos munkában való részvétel; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke; 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör 2016. június 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 31. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119-

es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István 

utca 68.). Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 

66/2016., valamint a munkakör megnevezését: „osztályvezető főorvos”. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. május 15. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: KÖZIGÁLLÁS honlapján: 2016. február 17. 

*** 



Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István 

u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot 

hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Mátészalkai 

tagkórházának I. Belgyógyászati Osztálya osztályvezető főorvos munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól. 

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4700 Mátészalka, Kórház u. 2–4. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az osztály munkájának 

megszervezése és zavartalan működésének irányítása. Az SZMSZ-ben meghatározott feladatok 

ellátása. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– egyetem, belgyógyászat szakvizsga; 

– szakirányú területen szerzett 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– egyetem, gastroenterológia szakvizsga; 

– tudományos munkában való részvétel; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke; 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 



A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör 2016. június 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 31. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119-

es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István 

utca 68.). Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 

56/2016., valamint a munkakör megnevezését: „osztályvezető főorvos”. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a 

Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. május 15. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: KÖZIGÁLLÁS honlapján: 2016. február 17. 

*** 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István 

u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot 

hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Mátészalkai 

tagkórházának Neurológiai Osztálya osztályvezető főorvos munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól. 

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4700 Mátészalka, Kórház u. 2–4. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az osztály munkájának 

megszervezése és zavartalan működésének irányítása. Az SZMSZ-ben meghatározott feladatok 

ellátása. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– egyetem, neurológia szakvizsga; 

– szakirányú területen szerzett 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– tudományos munkában való részvétel; 

– vezetői gyakorlat; 



– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke; 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör 2016. június 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 31. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119-

es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István 

utca 68.). Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 

57/2016., valamint a munkakör megnevezését: „osztályvezető főorvos”. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a 

Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. május 15. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: KÖZIGÁLLÁS honlapján: 2016. február 17. 

*** 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István 

u. 68.)  

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet 

Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Fehérgyarmati tagkórházának 

Szülészet- Nőgyógyászati Osztálya osztályvezető főorvos munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól. 



A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4900 Fehérgyarmat, Damjanich u. 1. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az osztály munkájának 

megszervezése és zavartalan működésének irányítása. Az SZMSZ-ben meghatározott feladatok 

ellátása. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– egyetem, szülészet-nőgyógyászat szakvizsga; 

– szakirányú területen szerzett 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– tudományos munkában való részvétel; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke; 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör 2016. június 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 31. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119-

es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István 

utca 68.). Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 

70/2016., valamint a munkakör megnevezését: „osztályvezető főorvos”. 



A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. május 15. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: KÖZIGÁLLÁS honlapján: 2016. február 17. 

*** 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István 

u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot 

hirdet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Fehérgyarmati 

tagkórházának Tüdőgondozó Szakrendelése vezető főorvos munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: 

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól. 

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4900 Fehérgyarmat, Damjanich u. 1. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az osztály munkájának 

megszervezése és zavartalan működésének irányítása. Az SZMSZ-ben meghatározott feladatok 

ellátása. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– egyetem, tüdőgyógyászat szakvizsga; 

– szakirányú területen szerzett – 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– tudományos munkában való részvétel; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 



– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke; 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör 2016. június 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 31. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119-

es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István 

utca 68.). Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 

71/2016., valamint a munkakör megnevezését: „vezető főorvos.”. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a 

Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. május 15. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: KÖZIGÁLLÁS honlapján: 2016. február 17. 

*** 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István 

u. 68.)  

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet 

Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Mátészalkai tagkórházának 

Aneszteziológia és Intenzív Terápiás Osztálya osztályvezető főorvos munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: 

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól. 

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4700 Mátészalka, Kórház u. 2–4. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az osztály munkájának 

megszervezése és zavartalan működésének irányítása. Az SZMSZ-ben meghatározott feladatok 

ellátása. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 



Pályázati feltételek: 

– egyetem, aneszteziológiai és intenzív terápia szakvizsga; 

– szakirányú területen szerzett 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– tudományos munkában való részvétel; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke; 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör 2016. június 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 31. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119-

es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István 

utca 68.). Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 

58/2016., valamint a munkakör megnevezését: „osztályvezető főorvos”. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a 

Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. május 15. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: KÖZIGÁLLÁS honlapján: 2016. február 17. 

*** 



Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István 

u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot 

hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Mátészalkai 

tagkórházának Egynapos szemészet és szemészeti járóbeteg ellátás vezető főorvos munkakör 

betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól. 

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4700 Mátészalka, Kórház u. 2–4. 

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

és szemészeti járóbeteg ellátás munkájának megszervezése és zavartalan működésének irányítása. Az 

SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– egyetem, szemészet szakvizsga; 

– szakirányú területen szerzett 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– tudományos munkában való részvétel; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke; 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör 2016. június 1. napjától tölthető be. 



A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 31. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119-

es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István 

utca 68.). Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 

64/2016., valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető főorvos. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a 

Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. május 15. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: KÖZIGÁLLÁS honlapján: 2016. február 17. 

*** 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Mátészalkai tagkórházának Fül-Orr-Gége Osztálya 

osztályvezető főorvos munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, öt évig szól. 

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4700 Mátészalka, Kórház u. 2–4. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az osztály munkájának 

megszervezése és zavartalan működésének irányítása. Az SZMSZ-ben meghatározott feladatok 

ellátása. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– egyetem, fül-orr-gégegyógyászat szakvizsga; 

– szakirányú területen szerzett 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– tudományos munkában való részvétel; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 



A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke; 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör 2016. június 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 31. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119-

es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István 

utca 68.). Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 

55/2016., valamint a munkakör megnevezését: „osztályvezető főorvos”. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a 

Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. május 15. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: KÖZIGÁLLÁS honlapján: 2016. február 18. 

*** 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István 

u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot 

hirdet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Mátészalkai 

tagkórházának Patológiai Osztálya osztályvezető főorvos munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól. 

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4700 Mátészalka, Kórház u. 2–4. 



A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az osztály munkájának 

megszervezése és zavartalan működésének irányítása. Az SZMSZ-ben meghatározott feladatok 

ellátása. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– egyetem, patológia szakvizsga; 

– szakirányú területen szerzett 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– tudományos munkában való részvétel; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke; 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör 2016. június 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 31. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119-

es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István 

utca 68.). Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 

59/2016., valamint a munkakör megnevezését: „osztályvezető főorvos”. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a 

Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja. 



A pályázat elbírálásának határideje: 2016. május 15. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: KÖZIGÁLLÁS honlapján: 2016. február 17. 

*** 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István 

u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot 

hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Mátészalkai 

tagkórházának Reumatológiai Osztálya osztályvezető főorvos munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól. 

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4700 Mátészalka, Kórház u. 2–4. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az osztály munkájának 

megszervezése és zavartalan működésének irányítása. Az SZMSZ-ben meghatározott feladatok 

ellátása. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– egyetem, reumatológia szakvizsga és fizioterápia szakvizsga; vagy reumatológia és fizioterápia 

szakvizsga; 

– szakirányú területen szerzett 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– tudományos munkában való részvétel; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke; 



– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör 2016. június 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 31. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119-

es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István 

utca 68.). Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 

60/2016., valamint a munkakör megnevezését: „osztályvezető főorvos”. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a 

Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. május 15. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: KÖZIGÁLLÁS honlapján: 2016. február 17. 

*** 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István 

u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot 

hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Mátészalkai 

tagkórházának Röntgen Osztálya osztályvezető főorvos munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól. 

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4700 Mátészalka, Kórház u. 2–4. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az osztály munkájának 

megszervezése és zavartalan működésének irányítása. Az SZMSZ-ben meghatározott feladatok 

ellátása. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– egyetem, radiológia szakvizsga; 

– szakirányú területen szerzett 5 év feletti szakmai tapasztalat. 



A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– tudományos munkában való részvétel; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke; 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör 2016. június 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 31. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119-

es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István 

utca 68.). Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 

61/2016., valamint a munkakör megnevezését: „osztályvezető főorvos”. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és 

Egyetemi Oktatókórház fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. május 15. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: KÖZIGÁLLÁS honlapján: 2016. február 17. 

*** 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István 

u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot 

hirdet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Mátészalkai 

tagkórházának Sebészeti Osztálya osztályvezető főorvos munkakör betöltésére. 



A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól. 

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4700 Mátészalka, Kórház u. 2–4. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az osztály munkájának 

megszervezése és zavartalan működésének irányítása. Az SZMSZ-ben meghatározott feladatok 

ellátása. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– egyetem, sebészet szakvizsga; 

– szakirányú területen szerzett 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– tudományos munkában való részvétel; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke; 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör 2016. június 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 31. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119-

es telefonszámon. 



A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István 

utca 68.). Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 

63/2016., valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető főorvos. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a 

Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. május 15. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: KÖZIGÁLLÁS honlapján: 2016. február 17. 

*** 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István 

u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot 

hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Mátészalkai 

tagkórházának Szülészet- Nőgyógyászati Osztálya osztályvezető főorvos munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól. 

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4700 Mátészalka, Kórház u. 2–4. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az osztály munkájának 

megszervezése és zavartalan működésének irányítása. Az SZMSZ-ben meghatározott feladatok 

ellátása. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– egyetem, szülészet-nőgyógyászat szakvizsga; 

– szakirányú területen szerzett 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– tudományos munkában való részvétel; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 



– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke; 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör 2016. június 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 31. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119-

es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István 

utca 68.). Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 

65/2016., valamint a munkakör megnevezését: „osztályvezető főorvos”. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a 

Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. május 15. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: KÖZIGÁLLÁS honlapján: 2016. február 17. 

*** 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István 

u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot 

hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Mátészalkai 

tagkórházának Reumatológiai Osztálya osztályvezető ápoló munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól. 

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4700 Mátészalka, Kórház u. 2–4. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az osztály munkájának 

megszervezése és zavartalan működésének irányítása. Az SZMSZ-ben meghatározott feladatok 

ellátása. 



Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– főiskola, diplomás ápoló végzettség; 

– fekvőbeteg ellátásban eltöltött 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– egyetem, okleveles ápoló végzettség; 

– tudományos munkában való részvétel; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke; 

– szakmai program az ápolási terület vezetésére vonatkozóan; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör 2016. június 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 31. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119-

es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István 

utca 68.). Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 

48/2016., valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető ápoló. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és 

Egyetemi Oktatókórház fenntartja. 



A pályázat elbírálásának határideje: 2016. május 15. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: KÖZIGÁLLÁS honlapján: 2016. február 17. 

*** 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István 

u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot 

hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Fehérgyarmati 

tagkórházának Vértranszfúziós Osztálya vezető asszisztens munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól. 

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4900 Fehérgyarmat, Damjanich u. 1. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az osztály munkájának 

megszervezése és zavartalan működésének irányítása. Az SZMSZ-ben meghatározott feladatok 

ellátása. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– főiskola, és/vagy egyetemi diploma, és/vagy felsőfokú szakasszisztens végzettség; 

– szakirányú területen szerzett 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– tudományos munkában való részvétel; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke; 

– szakmai program a Vértranszfúziós Osztály vezetésére vonatkozóan; 



– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör 2016. augusztus 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 31. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119-

es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István 

utca 68.). Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 

72/2016., valamint a munkakör megnevezését: „vezető asszisztens”. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a 

Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. május 15. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: KÖZIGÁLLÁS honlapján: 2016. február 17. 

*** 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István 

u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot 

hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Fehérgyarmati 

tagkórházának Sürgősségi Betegellátó Osztálya osztályvezető ápoló munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól. 

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4900 Fehérgyarmat, Damjanich u. 1. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az osztály munkájának 

megszervezése és zavartalan működésének irányítása. Az SZMSZ-ben meghatározott feladatok 

ellátása. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– főiskola, diplomás ápoló végzettség; 

– fekvőbeteg ellátásban eltöltött 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 



– egyetem, okleveles ápoló végzettség; 

– tudományos munkában való részvétel; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke; 

– szakmai program az ápolási terület vezetésére vonatkozóan; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör 2016. június 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 31. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119-

es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István 

utca 68.). Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 

69/2016., valamint a munkakör megnevezését: „osztályvezető ápoló”. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. május 15. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: KÖZIGÁLLÁS honlapján: 2016. február 17. 

*** 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István 

u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot 

hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Nyíregyházi 

tagkórházának Gyermekosztálya osztályvezető ápoló munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 



A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól. 

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az osztály munkájának 

megszervezése és zavartalan működésének irányítása. Az SZMSZ-ben meghatározott feladatok 

ellátása. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– főiskola, diplomás ápoló végzettség; 

– fekvőbeteg ellátásban eltöltött 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– egyetem, okleveles ápoló végzettség; 

– tudományos munkában való részvétel; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke; 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2016. április 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 20. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119-

es telefonszámon. 



A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István 

utca 68.). Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 

73/2016., valamint a munkakör megnevezését: „osztályvezető ápoló”. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a 

Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. március 31. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: KÖZIGÁLLÁS honlapján: 2016. február 17. 

*** 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István 

u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot 

hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Nyíregyházi 

tagkórházának Sebészeti Osztálya osztályvezető ápoló munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól. 

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az osztály munkájának 

megszervezése és zavartalan működésének irányítása. Az SZMSZ-ben meghatározott feladatok 

ellátása. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– főiskola, diplomás ápoló végzettség; 

– fekvőbeteg ellátásban eltöltött 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– egyetem, okleveles ápoló végzettség; 

– tudományos munkában való részvétel; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 



– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke; 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2016. augusztus 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. július 1. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119-

es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István 

utca 68.). Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 

26/2016., valamint a munkakör megnevezését: „osztályvezető ápoló”. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. július 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: KÖZIGÁLLÁS honlapján: 2016. február 17. 

*** 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István 

u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot 

hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Mátészalkai 

tagkórházának Aneszteziológia és Intenzív Terápiás Osztálya osztályvezető ápoló munkakör 

betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól. 

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4700 Mátészalka, Kórház u. 2–4. 



A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az osztály munkájának 

megszervezése és zavartalan működésének irányítása. Az SZMSZ-ben meghatározott feladatok 

ellátása. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– emelt szintű szakképesítés, OKJ ápoló végzettség; 

– fekvőbeteg ellátásban eltöltött 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– főiskola, diplomás ápoló végzettség; 

– tudományos munkában való részvétel; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

Elvárt kompetenciák: 

– legalább 10 év Intenzív Terápiás Osztályon, fekvőbeteg ellátásban szerzett tapasztalat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke; 

– szakmai program az ápolási terület vezetésére vonatkozóan; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör 2016. június 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 31. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119-

es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István 



utca 68.). Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 

46/2016., valamint a munkakör megnevezését: „osztályvezető ápoló”. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a 

Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. május 15. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: KÖZIGÁLLÁS honlapján: 2016. február 17. 

*** 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István 

u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot 

hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Mátészalkai 

tagkórházának Fül-Orr-Gége Osztálya osztályvezető ápoló munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól. 

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4700 Mátészalka, Kórház u. 2–4. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az osztály munkájának 

megszervezése és zavartalan működésének irányítása. Az SZMSZ-ben meghatározott feladatok 

ellátása. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– főiskola, diplomás ápoló végzettség; 

– fekvőbeteg ellátásban eltöltött 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– egyetem, okleveles ápoló végzettség; 

– tudományos munkában való részvétel; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 



– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke; 

– szakmai program az ápolási terület vezetésére vonatkozóan; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör 2016. június 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 31. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119-

es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István 

utca 68.). Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 

44/2016., valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető ápoló. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a 

Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. május 15. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: KÖZIGÁLLÁS honlapján: 2016. február 17. 

*** 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István 

u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot 

hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Mátészalkai 

tagkórházának I. Belgyógyászati Osztálya osztályvezető ápoló munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: 

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól. 

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4700 Mátészalka, Kórház u. 2–4. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az osztály munkájának 

megszervezése és zavartalan működésének irányítása. Az SZMSZ-ben meghatározott feladatok 

ellátása. 



Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– főiskola, diplomás ápoló végzettség; 

– fekvőbeteg ellátásban eltöltött 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– egyetem, okleveles ápoló végzettség; 

– tudományos munkában való részvétel; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke; 

– szakmai program az ápolási terület vezetésére vonatkozóan; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör 2016. június 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 31. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119-

es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István 

utca 68.). Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 

45/2016., valamint a munkakör megnevezését: „osztályvezető ápoló”. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a 

Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. május 15. 



A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: KÖZIGÁLLÁS honlapján: 2016. február 17. 

*** 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István 

u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot 

hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Mátészalkai 

tagkórházának Központi Műtője vezető asszisztens munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: 

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól. 

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4700 Mátészalka, Kórház u. 2–4. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az osztály munkájának 

megszervezése és zavartalan működésének irányítása. Az SZMSZ-ben meghatározott feladatok 

ellátása. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– emelt szintű szakképesítés, műtős szakasszisztens végzettség és/vagy BSC ápoló végzettség; 

– szakirányú területen szerzett 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– tudományos munkában való részvétel; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke; 

– szakmai program a Központi Műtő vezetésére vonatkozóan; 



– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: amunkakör 2016. június 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 31. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119-

es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István 

utca 68.). Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 

54/2016., valamint a munkakör megnevezését: „vezető asszisztens”. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a 

Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. május 15. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: KÖZIGÁLLÁS honlapján: 2016. február 17. 

*** 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István 

u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot 

hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Mátészalkai 

tagkórházának Krónikus Betegellátási Osztálya osztályvezető ápoló munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól. 

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4700 Mátészalka, Kórház u. 2–4. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az osztály munkájának 

megszervezése és zavartalan működésének irányítása. Az SZMSZ-ben meghatározott feladatok 

ellátása. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– főiskola, diplomás ápoló végzettség; 

– fekvőbeteg ellátásban eltöltött 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 



– egyetem, okleveles ápoló végzettség; 

– tudományos munkában való részvétel; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke; 

– szakmai program az ápolási terület vezetésére vonatkozóan; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör 2016. június 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 31. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119-

es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István 

utca 68.). Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 

47/2016., valamint a munkakör megnevezését: „osztályvezető ápoló”. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a 

Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. május 15. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: KÖZIGÁLLÁS honlapján: 2016. február 17. 

*** 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István 

u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot 

hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Mátészalkai 

tagkórházának Röntgen Osztálya vezető asszisztens munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 



A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól. 

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4700 Mátészalka, Kórház u. 2–4. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az osztály munkájának 

megszervezése és zavartalan működésének irányítása. Az SZMSZ-ben meghatározott feladatok 

ellátása. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– főiskola, és/vagy egyetemi diploma, és/vagy felsőfokú szakasszisztens végzettség; 

– szakirányú területen szerzett 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– tudományos munkában való részvétel; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke; 

– szakmai program a Röntgen Osztály vezetésére vonatkozóan; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör 2016. június 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 31. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119-

es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István 



utca 68.). Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 

49/2016., valamint a munkakör megnevezését: „vezető asszisztens”. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a 

Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. május 15. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: KÖZIGÁLLÁS honlapján: 2016. február 17. 

*** 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István 

u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot 

hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Mátészalkai 

tagkórházának Sebészeti Osztálya osztályvezető ápoló munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól. 

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4700 Mátészalka, Kórház u. 2–4. 

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

Az osztály munkájának megszervezése és zavartalan működésének irányítása. Az SZMSZ-ben 

meghatározott feladatok ellátása. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– főiskola, diplomás ápoló végzettség; 

– fekvőbeteg ellátásban eltöltött 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– egyetem, okleveles ápoló végzettség; 

– tudományos munkában való részvétel; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 



– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke; 

– szakmai program az ápolási terület vezetésére vonatkozóan; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör 2016. június 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 31. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119-

es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István 

utca 68.). Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 

50/2016., valamint a munkakör megnevezését: „osztályvezető ápoló”. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a 

Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. május 15. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: KÖZIGÁLLÁS honlapján: 2016. február 17. 

*** 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István 

u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot 

hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Mátészalkai 

tagkórházának Sürgősségi Betegellátó Osztálya osztályvezető ápoló munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól. 

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4700 Mátészalka, Kórház u. 2–4. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az osztály munkájának 

megszervezése és zavartalan működésének irányítása. Az SZMSZ-ben meghatározott feladatok 

ellátása. 



Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– főiskola, diplomás ápoló végzettség; 

– fekvőbeteg ellátásban eltöltött 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– egyetem, okleveles ápoló végzettség; 

– tudományos munkában való részvétel; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke; 

– szakmai program az ápolási terület vezetésére vonatkozóan; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör 2016. június 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 31. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119-

es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István 

utca 68.). Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 

62/2016., valamint a munkakör megnevezését: „osztályvezető ápoló”. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a 

Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. május 15. 



A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: KÖZIGÁLLÁS honlapján: 2016. február 17. 

*** 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István 

u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot 

hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Mátészalkai 

tagkórházának Szülészet- Nőgyógyászati Osztálya osztályvezető ápoló munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól. 

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4700 Mátészalka, Kórház u. 2–4. 

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

Az osztály munkájának megszervezése és zavartalan működésének irányítása. Az SZMSZ-ben 

meghatározott feladatok ellátása. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– főiskola, diplomás ápoló végzettség; 

– fekvőbeteg ellátásban eltöltött 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– egyetem, okleveles ápoló végzettség; 

– tudományos munkában való részvétel; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke; 



– szakmai program az ápolási terület vezetésére vonatkozóan; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör 2016. augusztus 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 31. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119-

es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István 

utca 68.). Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 

51/2016., valamint a munkakör megnevezését: „osztályvezető ápoló”. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a 

Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. május 15. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: KÖZIGÁLLÁS honlapján: 2016. február 17. 

*** 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István 

u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot 

hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Mátészalkai 

tagkórházának Traumatológiai Osztálya osztályvezető ápoló munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: 

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól. 

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4700 Mátészalka, Kórház u. 2–4. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az osztály munkájának 

megszervezése és zavartalan működésének irányítása. Az SZMSZ-ben meghatározott feladatok 

ellátása. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– főiskola, diplomás ápoló végzettség; 



– fekvőbeteg ellátásban eltöltött 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– egyetem, okleveles ápoló végzettség; 

– tudományos munkában való részvétel; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke; 

– szakmai program az ápolási terület vezetésére vonatkozóan; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör 2016. június 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 31. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-

700/2119.es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István 

utca 68.). Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 

52/2016., valamint a munkakör megnevezését: „osztályvezető ápoló”. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a 

Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. május 15. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: KÖZIGÁLLÁS honlapján: 2016. február 17. 

*** 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István 

u. 68.)  

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet 



Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Mátészalkai tagkórháza 

telephelyi ápolási igazgató-helyettes munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól. 

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4700 Mátészalka, Kórház utca 2–4. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az ápolás, szakápolás 

szakmai irányelveinek meghatározása, betartása és ellenőrzése, ennek kapcsán szükségessé váló 

intézkedések megtétele. Az irányítása alá tartozó munkatársak szakmai továbbfejlődésének 

biztosítása céljából az ápolás szakma területén a folyamatos képzés, továbbképzés tervezése, 

szervezése és ellenőrzése. Költséghatékony gazdálkodás betartása és megvalósítása az ápolás 

területén. Az osztályok ápolási tevékenységének mennyiségi és minőségi mutatók alapján történő 

ellenőrzése, a dokumentációs rend felügyelete a jogszabályi megfelelés biztosítására. Biztosítja a 

szakmai munka ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket a mindenkor érvényben levő 

minimum rendelet figyelembevételével. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– egyetem, egyetemi okleveles ápoló, vagy főiskolai diplomás ápolói végzettség; 

– fekvőbeteg ellátásban, ágy mellett szerzett ápolói gyakorlat, 5 év feletti szakmai tapasztalat; 

– kórházban szerzett ápolásvezetői, 5 év feletti vezetői tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– egyetem, egészségügyi menedzsment specialista képesítés; 

– egészségügy kontrolling-rendszerének ismerete; 

– minőségirányításban szerzett gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete; 

– tudományos munkában való részvétel. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– szakmai önéletrajz, motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata; 



– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke; 

– szakmai program az ápolási terület vezetésére vonatkozóan; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2016. június 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 31. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponaii Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119-

es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István 

utca 68.). Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 

43/2016., valamint a munkakör megnevezését: „Telephelyi Ápolási Igazgató-helyettes”. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a 

Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. május 15. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: KÖZIGÁLLÁS honlapján: 2016. február 17. 

*** 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István 

u. 68.)  

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet 

Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Mátészalkai tagkórházának 

Intézeti Gyógyszertára vezető asszisztens munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

Vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, öt évig szól. 

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4700 Mátészalka, Kórház u. 2–4. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az osztály munkájának 

megszervezése és zavartalan működésének irányítása. A Mátészalkai Intézeti Gyógyszertár és a 

Fehérgyarmati Intézeti Gyógyszertár szakmai vezetését látja el. Az SZMSZ-ben meghatározott 

feladatok ellátása. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 



Pályázati feltételek: 

– főiskola, és/vagy egyetemi diploma, és/vagy felsőfokú szakasszisztens végzettség; 

– szakirányú területen szerzett 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– tudományos munkában való részvétel; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke; 

– szakmai program az Intézeti Gyógyszertár vezetésére vonatkozóan;  

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör 2016. június 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 31. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119-

es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István 

utca 68.). Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 

53/2016., valamint a munkakör megnevezését: „vezető asszisztens”. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a 

Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. május 15. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: KÖZIGÁLLÁS honlapján: 2016. február 17. 

*** 



Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István 

u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot 

hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Nyíregyházi 

tagkórházának Onkoradiológia Osztálya osztályvezető ápoló munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: 

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól. 

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az osztály munkájának 

megszervezése és zavartalan működésének irányítása. Az SZMSZ-ben meghatározott feladatok 

ellátása. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– emelt szintű szakképesítés, OKJ ápoló végzettség; 

– fekvőbeteg ellátásban eltöltött 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– főiskola, diplomás ápoló végzettség; 

– tudományos munkában való részvétel; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

Elvárt kompetenciák: 

– legalább 10 év onkoradiológiai profilú osztályon, fekvőbeteg ellátásban szerzett tapasztalat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke; 



– szakmai program az ápolási terület vezetésére vonatkozóan; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör 2016. június 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 31. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119-

es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István 

utca 68.). Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 

75/2016., valamint a munkakör megnevezését: „osztályvezető ápoló”. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a 

Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. május 15. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: KÖZIGÁLLÁS honlapján: 2016. február 17. 

*** 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István 

u. 68.)  

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet 

Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Nyíregyházi tagkórházának 

Ideg-és Gerincsebészeti Osztálya osztályvezető ápoló munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól. 

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az osztály munkájának 

megszervezése és zavartalan működésének irányítása. Az SZMSZ-ben meghatározott feladatok 

ellátása. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– emelt szintű szakképesítés, OKJ ápoló végzettség; 

– fekvőbeteg ellátásban eltöltött 5 év feletti szakmai tapasztalat. 



A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– főiskola, diplomás ápoló végzettség; 

– tudományos munkában való részvétel; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

Elvárt kompetenciák: 

– legalább 10 év idegsebészeti profilú osztályon, fekvőbeteg ellátásban szerzett tapasztalat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke; 

– szakmai program az ápolási terület vezetésére vonatkozóan; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör 2016. június 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 31. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119-

es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István 

utca 68.). Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 

74/2016., valamint a munkakör megnevezését: „osztályvezető ápoló”. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a 

Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. május 15. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: KÖZIGÁLLÁS honlapján: 2016. február 17. 

*** 



Markusovszky Egyetemi Oktatókórház (9700 Szombathely, Markusovszky utca 5.). a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet 

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Kórházhigiénés Osztály közegészségügyi ellenőr munkakör 

betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Vas megye, 9700 Szombathely, Markusovszky utca 5. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: közegészségügyi ellenőri tevékenység ellátása teljes 

munkaidőben. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– főiskola, népegészségügyi ellenőr/közegészségügyi-járványügyi felügyelő. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakmai végzettséget igazoló okiratok másolatai; 

– működési nyilvántartás igazolása; 

– szakmai önéletrajz; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázatát az Illetékes bírálók véleményezzék és megismerjék. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal 

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 31. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Markusovszky Egyetemi 

Oktatókórház címére történő megküldésével (9700 Szombathely, Markusovszky utca 5.). Kérjük, a 

borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Sz/261-0/2016., valamint a 

munkakör megnevezését: „közegészségügyi ellenőr”. Személyesen: Dr. Káldy Zoltán, Vas megye, 

9700 Szombathely, Markusovszky utca 5. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. április 21. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.markusovszky.hu. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYVEZETŐI 

ÉS ORVOSVEZETŐI ÁLLÁSOKRA 



Szent Margit Kórház – Budapest (1032 Budapest, Bécsi út 132.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Szent Margit Kórház Általános 

Belgyógyászati Osztály osztályvezető főorvos beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól. 

A munkavégzés helye: Budapest, 1032 Budapest, Bécsi út 132. 

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

Belgyógyászati Osztály tevékenységével kapcsolatos szervezési, irányítási, ellenőrzési és értékelési 

feladatok elvégzése, valamint szakorvosi tevékenység végzése az osztályon. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– egyetem, belgyógyász szakvizsga; 

– vezetői gyakorlat; 

– 10 év szakmai gyakorlat; 

– büntetlen előélet; 

– tudományos fokozat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– egyetemi oktatói tapasztalat magyar és idegen nyelveken; 

– jártasság az esetleges betegpanaszok kezelésében, elbírálásában; 

– szakmai társaságban vezetőségi tagság; 

– jó kommunikatív és kooperációs képesség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésre vonatkozóan; 

– iskolai végezettségek, szakképezettségek okiratainak másolata; 

– nyilvántartásba vételi engedély, működési engedély, kamarai tagsági igazolvány másolata; 



– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén); 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal 

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 18. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Orvosigazgatóság nyújt, a 250-2170/13-77-es 

telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Szent Margit Kórház – Budapest címére történő megküldésével (1032 

Budapest, Bécsi út 132.). Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 

számot: 10/2016., valamint a beosztás megnevezését:” szakorvos”. 

– elektronikus úton az orvosigazgató részére az orvosigazgato@sztmargit.hu e-mail címen keresztül. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. április 1. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Szent Margit Kórház honlapja, KÖZIGÁLLÁS 

honlapon – 2016. február 16. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: bérezés megegyezés szerint. 

*** 

A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ parancsnokának pályázati felhívása a Magyar Honvédség 

Egészségügyi Központ Gasztroenterológiai Osztály osztályvezető főorvos munkakör ellátására. 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, továbbá a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásról szóló 

356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján pályázatot hirdet a Magyar Honvédség Egészségügyi 

Központ, Gasztroenterológiai Osztály osztályvezető főorvosi munkakörének ellátására az alábbi 

feltételekkel: 

A Gasztroenterológiai Osztály osztályvezető főorvos feladata: a gasztroenterológiai osztály felelős 

vezetőjeként gyakorolja a belgyógyászati fekvőbeteg szakellátás (általános belgyógyászat, 

gasztroenterológia) területein a jogszabályokban és az intézmény Szervezeti és Működési 

Szabályzatában számára biztosított jogköröket. 

A munkakör közalkalmazottal tölthető be. 

A munkavégzés helye: Magyar Honvédség Egészségügyi Központ II. számú telephelye: 1062 

Budapest, Podmaniczky u. 109–111. 

A munkakör betöltésének várható ideje: nemzetbiztonsági ellenőrzést követően, leghamarabb 2016 

április 1. 



Pályázati feltételek: 

– büntetlen előéletű, magyar állampolgár; 

– orvostudományi egyetemi végzettség; 

– belgyógyász szakorvosi képesítés; 

– gasztroenterológiai szakorvosi képesítés; 

– legalább 10 éves gasztroenterológiai szakorvosi tevékenység; 

– tudományos minősítés; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elnyerése esetén az osztályvezető főorvos munkakör betöltésének feltétele a Magyar 

Honvédség Egészségügyi Központ Szervezeti és Működési Szabályzat fontos és bizalmas 

munkakörökre vonatkozó melléklete alapján a szükséges biztonsági feltételeknek való megfelelés, 

melynek vizsgálata a kinevezést megelőzően nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatásával történik. 

A munkakör ellátásának további feltétele, hogy a pályázó vállalja, hogy az osztályvezető főorvosi 

munkakörrel történő megbízásakor vagyonnyilatkozatot tesz. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– egészségügyi szakmenedzser képesítés; 

– igazolt oktatási és kutatási gyakorlat, középfokú „C” típusú nyelvvizsga. 

Kompetencia: 

– csapatmunka, csapatépítő képesség; 

– konfliktuskezelés, jó kapcsolatteremtő képesség; 

– önállóság, határozott fellépés. 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 

– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát; 

– a Gasztroenterológiai Osztályra vonatkozó szakmai tervet és az osztályvezető főorvosi feladatkör 

ellátására vonatkozó elgondolást; 

– az osztályvezető főorvosi munkakör ellátásához szükséges iskolai végzettséget, szakképesítést 

tanúsító okiratok közjegyzővel hitelesített másolatait; 

– orvosi nyilvántartásba vételi engedély és aktuális működési engedély, valamint az orvosi kamarai 

tagságot igazoló dokumentum másolatait; 

– nyilatkozatot a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról; 



– nyilatkozatot a nemzetbiztonsági ellenőrzés végrehajtásának tudomásulvételéről; 

– nyilatkozatot, melyben hozzájárul, hogy szakmai állásfoglalás céljából pályázati anyagát a MOK és a 

Szakmai Kollégium felé megküldjük; 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amely legkésőbb a pályázó meghallgatásáig 

benyújtható; 

– referenciákat és a pályázati anyagot tartalmazó CD-t. 

Az osztályvezető főorvosi megbízás időtartama: a pályázat elnyerése esetén határozatlan 

időtartamú közalkalmazotti jogviszony jön létre, határozott időtartamra szóló vezetői megbízással. 

Illetmény, juttatások: 

az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 1. számú 

mellékletében meghatározottak figyelembevételével kötött megállapodás, valamint a 356/2008. (XII. 

31.) Korm. rendeletben foglaltak szerint. 

A pályázat benyújtásának határideje: legkésőbb a Közigazgatási Igazságügyi Hivatal Közigazgatási 

Személyügyi Szolgáltató Főosztályának kezelésében lévő internetes kiválasztási és pályáztatási 

elektronikus oldalán történő megjelenést (2016. március 10.). követő 30. nap. Amennyiben az a nap 

munkaszüneti nap, az azt követő munkanap 16.00-ig lehet benyújtani személyesen, vagy postai úton. 

A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Magyar Honvédség Honvédkórház, Gasztroenterológiai 

Osztály, osztályvezető főorvosi beosztására.” 

A pályázatot az alábbi címre kell eljuttatni: Magyar Honvédség Honvédkórház Személy és 

Munkaügyi Osztály, 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44. 

A vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, a pályázók személyes meghallgatására kerül sor a 

jelentkezési határidő lejártát követő 15 napon belül. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást 

követő 30 napon belül írásos értesítést kapnak. Valamennyi pályázat titkosan kezelendő, azok 

tartalma csak az érintettek előzetes hozzájárulásával hozható nyilvánosságra. 

A pályázat megjelenik: „KÖZIGÁLLÁS” honlapon: 2016. március 10-én, az MH EK honlapján: 2016. 

március 10-én, 

Honvédelmi Minisztérium honlapján: 2016. március 10-én. 

A pályázati anyag beadási határideje: 2016. április 10. 

*** 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata (1082 Budapest, Baross u. 63–67.) a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a 

Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ (JEK) intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás 

ellátására. 

A magasabb vezetői megbízás keretei, időtartama: határozott idejű munkaviszony keretében 

Józsefvárosi Szent Koma Egészségügyi Központ (JEK) magasabb vezetői – intézményvezetői megbízás, 



a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezető állású munkavállalóra vonatkozó 

szabályai szerint, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 

22/B. §-a és a Kjt. egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) 

Korm. rendelet 7. § a) pontja alapján, három hónap próbaidővel. 

A vezetői megbízás határozott időre, 2016. június 1-jétől 2019. május 31-ig szól (3 év). 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: 1084 Budapest, Auróra utca 22-28. 

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

intézmény vezetése, szakmai munkájának, gazdálkodásának szervezése, irányítása, ellenőrzése, 

munkáltatói jogok gyakorlása. 

Munkabér és juttatások: a munkabér megállapítására és a juttatásokra a Kjt., valamint a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő 

végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet és a vonatkozó önkormányzati rendelet 

rendelkezései az irányadók. 

Munkáltató: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete, az egyéb 

munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja [Mötv. 19. §, 67. § g) pont]. 

Pályázati feltételek: 

– (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintű végzettség a 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 1. § (1) 

bekezdésének  

a) pontjában foglaltakra tekintettel; 

– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés a 13/2002. (III. 28.) EüM 

rendelet 1. §  

(1) bekezdésének b) pontja alapján, vagy a 7/C. §-ban foglaltak szerint a 2013. szeptember 1-je előtt 

szerzett egészségügyi (szak)menedzseri képesítés, illetve az egészségügyi menedzsment szakirányú 

továbbképzési szakon szerzett képesítés, melyek alól felmentés adható a 4. §-ban foglaltak szerint, 

abban az esetben, ha a pályázó a képzésben részt vesz, vagy vállalja a képesítésnek a megbízás 

adásától számított öt éven belül történő megszerzését; 

– legalább ötéves vezetői gyakorlat a 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 1. § (1) bekezdésének c) pontja 

szerint, 

– büntetlen előélet, továbbá a Kjt. 20. § (2) bekezdédének d) pontjában, (2d) és (2e) bekezdésében 

meghatározott követelményeknek való megfelelés hatósági bizonyítvánnyal történő igazolása [Kjt. 

20. § (2) bekezdés a) pont, Kjt. 20. § (4) bekezdés]; 

– cselekvőképesség [Kjt. 20. § (2) bekezdés b) pont]; 

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

rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz [Kjt. 20. § (2) bekezdés c) pont]; 



– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése a pályázat elnyerése esetén (a 2007. évi CLII. 

törvény alapján). 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– helyismeret (Budapest Főváros VIII. kerületi egészségügyi, szociális, gyermekjóléti és köznevelési 

intézmények ismerete); 

– legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, az egészségügyi 

ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat; 

– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete; 

– idegen nyelvtudás. 

Előnyt jelentő kompetenciák: 

– kiváló szintű kommunikációs készség; 

– kiváló szintű vezetői képesség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások, melyek hiánya a pályázat érvénytelenné 

nyilvánítását vonja maga után: 

– fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz; 

– a költségvetési szerv tevékenységével összefüggő és a kerület jellegéhez igazodó szakmai vezetői 

koncepció és szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések; 

– a végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt; 

– három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, továbbá annak 

igazolására, hogy a pályázó nem áll büntetőeljárás hatálya alatt és vele szemben nem állnak fenn a 

Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésében foglalt kizáró okok; 

– a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az állás betöltésénél vele szemben a Kjt. 41. §-a és a 

43/A. §-a alapján összeférhetetlenség nem áll fenn; 

– a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy kinevezés (megbízás) esetén vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettségének eleget tesz; 

– a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a véleményezők és döntéshozók részére történő 

megismertetéséhez, sokszorosításához és továbbításához hozzájárul. 

A beosztás betöltésének időpontja: a beosztás 2016. június 1-jétől tölthető be. 

A https://kozigallas.gov.hu internetes oldalon közzététel időpontja: 2016. február 10. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 8. 



A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kincses Ibolya, a Humánkapcsolati Iroda 

vezetője nyújt, a 459-2197-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

1 eredeti példányban Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Ügyosztályának címezve 

(1082 Budapest, Baross u. 63–67.), zárt borítékban postai úton történő megküldésével 

vagy személyesen (1082 Budapest, Baross u. 63–67. III. emelet 301.). Kérjük mindkét esetben a 

borítékon feltüntetni: „Pályázat a JEK vezetői beosztására”. 

vagy elektronikus úton Kincses Ibolya részére a kincsesi@jozsefvaros.hu e-mail címen keresztül. 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatok eredményéről a 

szakbizottság, mint előkészítő bizottság véleménye alapján a Képviselő-testület dönt, melyről a 

pályázók legkésőbb az elbírálástól számított 8 napon belül írásban tájékoztatást kapnak. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. május 15. 

A pályázat kiírás közzétételének helye, ideje: Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Ügyosztály 

Családtámogatási Irodáján, és a www.jozsefvaros.hu, www.kozigallas.gov.hu honlapokon 2016. 

március 9-től 2016. április 8-ig. 

*** 

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-Testülete (1163 Budapest, Havashalom u. 

43.) pályázatot hirdet a XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata intézményvezetői 

feladatainak ellátására igazgatói kinevezéssel, 5 évre szóló határozott idejű munkaviszonnyal, az 

alábbiak szerint: 

A munkaviszony időtartama: 5 év határozott idejű, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. 

törvény hatálya alá tartozó vezetői jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A magasabb vezetői megbízás kezdő napja: 2016. október 20. 

A magasabb vezetői megbízás megszűnésének időpontja: 2021. október 19. 

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

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

I. Az intézményvezető fő szakmai feladata: 

a) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat kötelező egészségügyi feladatatainak ellátására 

létrehozott intézményben a szakorvosi rendelőintézet és gondozóhálózatának vezetése, valamint az 

egészségügyi alapellátás felügyelete, 



b) felelős a betegellátás, gondozás szakmai szabályainak, és etikai követelményeinek, valamint a 

vonatkozó jogszabályok teljes körű betartásáért, valamint a betegellátás biztonságának teljesítéséért, 

az ellátás feltételeinek biztosításáért, 

c) 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, 

d) az intézménynek a hatályos jogszabályokban, a Szervezeti és Működési Szabályzatban, az 

intézményt fenntartó határozataiban, a szakmai követelményekben megfogalmazottaknak 

megfelelő, folyamatos és gazdaságos működtetése, 

e) az intézmény szakmai és működési terveinek előkészítése, egyeztetése és megvalósítása, 

f) Budapest XVI. kerület lakosságának egészségi állapotát figyelembe vevő hatékony szolgáltatások 

kialakítása, 

g) 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: 

a) (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintű végzettség, 

b) mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés, 

c) legalább 5 éves vezetői gyakorlat, 

d) büntetlen előélet. 

A pályázat elnyerésénél előnyt jelent: 

a) orvosi diploma és szakorvosi képesítés(ek), 

b) önálló intézményként működő egészségügyi alapellátás vagy járóbeteg szakellátás, területén 

szerzett legalább 5 éves vezetői tapasztalat, 

c) B kategóriás jogosítvány. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

a) A pályázó szakmai önéletrajza. 

b) A vezetésére, fejlesztésre vonatkozó részletes program és szakmai program. 



c) A végzettséget igazoló dokumentumok, képesítési előírások másolata. 

d) A legalább 5 éves vezetői gyakorlat igazolása. 

e) 3 hónapnál nem régebbi büntetlen előéletet igazoló okirat (erkölcsi bizonyítvány). 

f) Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

g) Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elfogadására vonatkozó előterjesztést a Képviselő-testület zárt 

ülésen tárgyalja-e. 

h) Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról. 

i) Fizetési igény megjelölése. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 22. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 22. 

Illetmény: a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény 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 a Kjt., a 356/2008. 

(XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet előírásainak betartásával, a 

szakmai előkészítő bizottság javaslata alapján a pályázat benyújtási határidejét követő 60 napon belül 

dönt. 

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. 

A pályázatot Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Intézményi 

Irodájához kell eljuttatni zárt borítékban. Cím: 1163 Budapest, Havashalom u. 43. 

A borítékra kérjük ráírni: a pályázó nevét, címét, és hogy „Pályázat a KESZ igazgatói kinevezésére.” 

Információt nyújt: Boross – Tóth Dóra a 401-1430-as telefonszámon. 

*** 

A Jászberényi Szent Erzsébet Kórház (5100 Jászberény, Szelei út 2.) a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a Jászberényi Szent Erzsébet 

Kórház Csecsemő- és gyermekosztály osztályvezető főorvos munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól. 



A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5100 Jászberény, Szelei út 2. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az osztály szakmai 

tevékenységének vezetése, irányítása, ellenőrzése, zavartalan működés biztosítása. A beosztott 

dolgozók szakmai munkájának felügyelete, szakmai fejlődésük elősegítése. Csecsemő- és 

gyermekgyógyász szakorvosi feladatok ellátása. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– egyetem, csecsemő-, és gyermekgyógyászat; 

– osztályvezetői gyakorlat – legalább 1–3 év vezetői tapasztalat; 

– kórházi szakorvosi gyakorlat – legalább 3–5 év szakmai tapasztalat; 

– felhasználói szintű informatikai rendszerismeret; 

– büntetlen előélet. 

Elvárt kompetenciák: 

– kiváló szintű szakmai önállóság, jó team munka, szervezőkészség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél; 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan; 

– iskolai végzettségek, szakképzettségek okiratainak másolata; 

– orvosi nyilvántartásba-vételi engedély, működési engedély, kamarai tagsági igazolvány másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak, a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal 

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 31. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Sinkó-Káli Róbert mb. főigazgató nyújt a 06 

(57) 500-205-ös telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: személyesen dr. Sinkó-Káli Róbert mb. főigazgató, Jász-Nagykun-

Szolnok megye, 5100 Jászberény, Szelei út 2. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. április 7. 



A pályázati kiírás további közzétételének helye: 

– Jászberényi Szent Erzsébet Kórház honlapja; 

– ÁEEK honlapja. 

*** 

A Jászberényi Szent Erzsébet Kórház (5100 Jászberény, Szelei út 2.) a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a Jászberényi Szent Erzsébet 

Kórház Sürgősségi betegellátó osztály osztályvezető főorvos munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól. 

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5100 Jászberény, Szelei út 2. 

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

feladatok mellett osztályos szakorvosi feladatok ellátása. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– egyetem, oxyológiai vagy aneszteziológia-intenzív vagy sürgősségi orvostan vagy belgyógyászati 

szakvizsga; 

– szakorvosi gyakorlat – legalább 3–5 év szakmai tapasztalat; 

– büntetlen előélet. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– szakirányú területen szerzett – legalább 1–3 év szakmai tapasztalat. 

Elvárt kompetenciák: 

– kiváló szintű szakmai önállóság, jó team munka, szervezőkészség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél; 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan; 

– iskolai végzettségek, szakképzettségek okiratainak másolata; 

– orvosi nyilvántartásba-vételi engedély, működési engedély, kamarai tagsági igazolvány másolata; 



– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak, a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal 

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 31. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Sinkó-Káli Róbert mb. főigazgató nyújt a 06 

(57) 500-205-ös telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: személyesen dr. Sinkó-Káli Róbert mb. főigazgató, Jász-Nagykun-

Szolnok megye, 5100 Jászberény, Szelei út 2. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. április 7. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 

– Jászberényi Szent Erzsébet Kórház honlapja; 

– ÁEEK honlapja. 

*** 

A Jászberényi Szent Erzsébet Kórház (5100 Jászberény, Szelei út 2.) a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a Jászberényi Szent Erzsébet 

Kórház Képalkotó diagnosztikai osztály osztályvezető főorvos munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól. 

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5100 Jászberény, Szelei út 2. 

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

diagnosztikai osztály szakmai irányítása, ellenőrzése. Szakorvosi feladatok ellátása. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– egyetem, radiológia szakvizsga; 

– osztályvezetői gyakorlat – legalább 1–3 év vezetői tapasztalat; 

– szakorvosi gyakorlat – legalább 3–5 év szakmai tapasztalat; 

– büntetlen előélet. 



A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– CT-leletezésben való jártasság – legalább 1–3 év szakmai tapasztalat. 

Elvárt kompetenciák: 

– kiváló szintű szakmai önállóság, jó team munka, szervezőkészség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél; 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan; 

– iskolai végzettségek, szakképzettségek okiratainak másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak, a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal 

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 31. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Sinkó-Káli Róbert mb. főigazgató nyújt a 06 

(57) 500-205-ös telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: személyesen dr. Sinkó-Káli Róbert mb. főigazgató, Jász-Nagykun-

Szolnok megye, 5100 Jászberény, Szelei út 2. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. április 7. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– Jászberényi Szent Erzsébet Kórház honlapja; 

– ÁEEK honlapja. 

*** 

Kisvárda Város Önkormányzata (4600 Kisvárda, Szent László u. 7–11.) a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a Városi Egészségügyi Alapellátás 

intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2 évre szól: 2016. június 1. 

napjától 2018. május 31-ig. 



A munkavégzés helye: Városi Egészségügyi Alapellátás Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4600 

Kisvárda, Szent György tér 2. 

Munkakör, vezetői beosztás megnevezése: intézményvezető (magasabb vezető). 

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

alapellátás feladatainak (háziorvosi, fogorvosi, gyermekorvosi, ügyeleti, védőnői) koordinálása. Az 

alapító okiratban meghatározott feladatok ellátása. Az intézmény irányítása. Az intézmény törvényes 

működésének biztosítása, az intézményi költségvetés betartása, munkáltatói, vezetői jogok 

gyakorlása az intézményben foglalkoztatottak felett. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 

rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdésében 

meghatározott feltételeknek való megfelelés; 

– felsőfokú iskolai végzettség; 

– szakirányú szakképesítés a 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. számú melléklete 1/A.1–36 pontja 

szerint; 

– legalább öt éves szakmai gyakorlat, öt éves vezetői gyakorlat; 

– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban van, vagy a megbízással 

egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– az egészségügy területén szerzett, legalább 5 éves vezetői gyakorlat; 

– államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal igazolt idegen nyelv ismerete (angol). 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– büntetlen előéletet igazoló, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; 

– képesítést, végzettséget igazoló, közjegyző által hitelesített okirat-másolatok; 

– vezetői gyakorlatról szóló eredeti igazolás; 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program; 

– a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul; 



– a pályázó nyilatkozata, hogy az elbírálásban résztvevők megismerhetik, kezelhetik, felhasználhatják 

pályázati anyagát a pályázati eljárás során; 

– a pályázó nyilatkozata, hogy megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget 

tesz; 

– a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázatát a képviselő-testület nyilvános vagy zárt 

ülésen tárgyalja. 

A munkakör betöltésének várható időpontja: 2016. június 1. 

A pályázat benyújtásának határideje: a Kormányzati Személyügyi Igazgatási Feladatokat Ellátó Szerv 

internetes oldalán történő közzétételtől (2016. április 1.) számított 30 nap. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Barabás Jánosné dr. jegyző nyújt, a 06 (45) 

500-753-as telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: a pályázatokat Kisvárda Város Jegyzőjéhez lehet benyújtani, 

4600 Kisvárda, Szent László u. 7–11., személyesen vagy postai úton írásban, egy példányban, a 

borítékon fel kell tüntetni: „Városi Egészségügyi Alapellátás intézményvezetői pályázat”. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat elbírálásáról, a szakmai bizottság véleményezési 

eljárását követően, Kisvárda Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt, a pályázati határidő 

lejártát követő első testületi ülésén. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. május 31. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a képviselő-testület a pályázat 

eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. 

Az alapító okirat megtekinthető, illetve másolat kérhető a Kisvárdai Közös Önkormányzati Hivatal 

Önkormányzati és Intézményirányító Osztályán (4600 Kisvárda, Szent L. u. 7–11.). 

A pályázati kiírás közzétételének helye és ideje: 

– Kormányzati Személyügyi Központ internetes oldala, 2016. április 1. 

– Kisvárda város honlapja: www.kisvarda.hu 2016. április 1. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK ORVOSI ÁLLÁSOKRA 

Budapest 

Baranya megye 

Bács-Kiskun megye 

Békés megye 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

Csongrád megye 



Fejér megye 

Győr-Moson-Sopron megye 

Hajdú-Bihar megye 

Heves megye 

Jász-Nagykun-Szolnok megye 

Komárom-Esztergom megye 

Nógrád megye 

Pest megye 

Dunaharaszti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (2330 Dunaharaszti, Fő út 152.) 

pályázatot hirdet háziorvosi állás betöltésére, területi ellátási kötelezettséggel, vállalkozási formában 

az újonnan kialakított 9. felnőtt háziorvosi körzetbe. 

Ellátandó lakosságszám: 1480 fő a területi ellátási kötelezettség alapján. 

Pályázati feltételek: a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 11. §-a szerinti képesítés és az ott, valamint a 

313/2011. (XII. 3.) Korm. rendeletben előírt feltételek megléte, MOK tagsági viszony. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes fényképes önéletrajz; 

– motivációs levél, végzettséget és szakirányú végzettséget igazoló okiratok hitelesített másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– háziorvosi alkalmasság meglétét igazoló okmány másolata; 

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat megnyerése esetén 15 napon belül benyújtja a 

működési engedély iránti kérelmet; 

– vállalkozási formától függően az egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén a 

cégbírósági bejegyzést igazoló irat és a társaság alapító okiratának hiteles másolata. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 15. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. április 25. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2016. május 1. 

A pályázat benyújtásának módja: postai úton, vagy személyesen: Dunaharaszti Városi 

Önkormányzata, 2330 Dunaharaszti, Fő út 152. 

Pályázattal kapcsolatos részletes információ kérhető: a 06 (24) 504-450-es, 06 (24) 504-405-ös 

telefonszámon. 



Somogy megye 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

Tolna megye 

Vas megye 

Veszprém megye 

Zala megye 

 

 

 

 

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra 

2016. EüK. 6. szám pályázati felhívás (hatályos: 2016.03.30 - ) 

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 

Tisztelt Hirdetők, Olvasók! 

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 Budapest, Arany János 

u. 6–8., illetve 1245 Budapest, Pf. 987), faxon (795-0192), 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 és Igazságügyi Hivatal 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. 

Megrendelt hirdetés közzétételének vagy ismételt közzétételének lemondását, módosítását a 

Szerkesztőség csak írásban fogadja el, a hirdetést tartalmazó lapszám nyomdába adásának 

időpontjáig. 

*** 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGYETEMI OKTATÓI, 

ILLETVE EGYETEMI INTÉZMÉNYEKBEN BETÖLTHETŐ EGYÉB ÁLLÁSOKRA 

Egyesített Szent István és Szent László Kórház – Rendelőintézet a Pécsi Tudományegyetem Általános 

Orvostudományi Kar Oktatókórháza (1097 Budapest, Nagyvárad tér 1.) a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet az Egyesített Szent 

István és Szent László Kórház – Rendelőintézet Pszichiátriai és Addiktológiai Centrum 

centrumvezető osztályvezető főorvos munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2018. december 31-ig szól. 

A munkavégzés helye: 1097 Budapest, Gyáli út 17–19. 

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

(Pszichiátriai Osztály, Pszichiátriai Rehabilitációs Osztály és Nappali Kórház, Addiktológiai 

Rehabilitációs Osztály és Nappali Kórház) munkájának megszervezése és zavartalan működésének 

biztosítása, irányítása. A centrum szakmai munkájának és gazdálkodásának közvetlen vezetése és 

ellenőrzése. Az orvosok munkájának szakmai irányítása, a rezidensek, szakorvosjelöltek oktatása, a 

centrum oktatói tevékenységének koordinálása. Az osztály gazdasági egyensúlyának megtartása, 

koordinálása. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a Kollektív Szerződés rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– egyetem, általános orvosi diploma; 

– pszichiátriai szakvizsga; 



– addiktológiai szakvizsga; 

– orvosi rehabilitáció pszichiátria területen szakvizsga; 

– legalább 10 éves szakmai gyakorlat; 

– legalább 3 éves vezetői gyakorlat; 

– tudományos munkásság; 

– büntetlen előélet. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– pszichoterápia szakvizsga; 

– tudományos fokozat; 

– egészségügyi szakmenedzseri végzettség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakmai végzettséget igazoló okiratok másolata (diploma, szakorvosi bizonyítvány/ok); 

– részletes, fényképes szakmai önéletrajz a pályázó elérhetőségével; 

– az osztály vezetésére irányuló elképzelések, szakmai koncepció; 

– egyéb ismereteket tanúsító okiratok, tudományos publikáció és egyéb prezentációk jegyzéke; 

– alapnyilvántartás másolata; 

– érvényes működési nyilvántartás másolata; 

– MOK tagságról szóló igazolás; 

– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak 

igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás alatt, amely a közalkalmazotti 

jogviszony létesítését nem teszi lehetővé; 

– pályázó beleegyező nyilatkozata, hogy a pályázati eljárásban résztvevők pályázati anyagát 

megismerhetik, személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2016. augusztus 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 1. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Egyesített Szent István és Szent 

László Kórház – Rendelőintézet címére történő megküldésével (1097 Budapest, Nagyvárad tér 1. Dr. 

Vályi-Nagy István főigazgató címére). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 

azonosító számot: 2016-002/2016., valamint a munkakör megnevezését: 

„centrumvezető/osztályvezető főorvos”. 



A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatok beérkezését követően a munkáltató a pályázót 

személyesen meghallgatja, továbbá a pályázati anyag a Kjt. egészségügyi ágazatban történő 

végrehajtására kiadott 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. §-a szerint kerül elbírálásra. A vezetői 

beosztás ellátására megbízást csak az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, 

vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. július 29. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– „KÖZIGÁLLÁS” honlapján: 2016. április 1. 

– Állami Egészségügyi Ellátó Központ honlapján – 2016. április 1. 

– Intézmény honlapján – 2016. április 1. 

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

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYVEZETŐI 

ÉS ORVOSVEZETŐI ÁLLÁSOKRA 

A Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház (3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.) a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a Sátoraljaújhelyi 

Erzsébet Kórház Pszichiátriai Rehabilitációs Osztály osztályvezető főorvosi beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, legfeljebb 5 évig szól. 

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9. 

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

munkakörben, pszichiátria szakorvosi feladatok ellátása, a Pszichiátriai Rehabilitációs Osztály 

működésének szakmai irányítása, ellenőrzése. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az egészségügyi tevékenység végzésének egyes 

kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény és az egyedi megállapodás rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– egyetem, szakirányhoz kapcsolódó szakvizsga; 

– kórházi szakorvosi gyakorlat – legalább 3–5 év szakmai tapasztalat; 

– gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások); 

– egészségügyi alkalmasság; 

– büntetlen előélet, cselekvőképesség; 



– érvényes működési engedély és kamarai tagság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– kórházi osztályvezetői gyakorlat – legalább 1–3 év vezetői tapasztalat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– érvényes működési engedély és kamarai tagság igazolása; 

– iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolatban; 

– írásbeli hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők 

megismerjék, a pályázó személyes adatait a pályázattal kapcsolatban kezeljék; 

– szakmai önéletrajz; 

– szakmai vezetői program. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal 

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 8. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kovács Lajos mb. főigazgató nyújt, a 06 

(47) 525-302-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház címére történő megküldésével (3980 

Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 

azonosító számot 24-02/2016., valamint a beosztás megnevezését: „Pszichiátriai Rehabilitációs 

Osztály osztályvezető főorvos”; 

– elektronikus úton dr. Kovács Lajos mb. főigazgató részére a titkarsag@svoek.hu e-mail címen 

keresztül; 

– személyesen: dr. Kovács Lajos mb. főigazgató, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely, 

Mártírok útja 9. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokról a főigazgató dönt a Véleményező Bizottság 

és a Tagozatok állásfoglalása alapján. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. április 29. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– ÁEEK honlapja – 2016. március 7. 

– munkáltató honlapja: www.ujhelykorhaz.hu – 2016. március 7. 



– Közigállás publikálási ideje: 2016. március 7. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

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

*** 

A Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház (3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.) a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Sátoraljaújhelyi 

Erzsébet Kórház Radiológiai Osztály osztályvezető főorvos beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, legfeljebb 5 évig szól. 

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9. 

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

munkakörben, radiológus szakorvosi feladatok ellátása, továbbá a Radiológiai osztály működésének 

szakmai irányítása, ellenőrzése. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az egészségügyi tevékenység végzésének egyes 

kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény és az egyedi megállapodás rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– egyetem, radiológia szakvizsga; 

– kórházi szakorvosi gyakorlat – legalább 3–5 év szakmai tapasztalat; 

– gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások); 

– egészségügyi alkalmasság; 

– büntetlen előélet, cselekvőképesség; 

– érvényes működési engedély és kamarai tagság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– kórházi osztályvezetői gyakorlat – legalább 1–3 év vezetői tapasztalat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakmai önéletrajz; 

– szakmai vezetői program; 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 



– érvényes működési engedély és kamarai tagság igazolása; 

– iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolatban; 

– írásbeli hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők 

megismerjék,  

a pályázó személyes adatait a pályázattal kapcsolatban kezeljék. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 

A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 8. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kovács Lajos mb. főigazgató nyújt, a 06 

(47) 525-302-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház címére történő megküldésével (3980 

Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 

azonosító számot: 24-02/2016., valamint a beosztás megnevezését: Radiológiai Osztály osztályvezető 

főorvos; 

– elektronikus úton dr. Kovács Lajos mb. főigazgató részére a titkarsag@svoek.hu e-mail címen 

keresztül; 

– személyesen: dr. Kovács Lajos mb. főigazgató, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely, 

Mártírok útja 9. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokról a főigazgató dönt a Véleményező Bizottság 

és Tagozatok állásfoglalása alapján. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. április 29. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– ÁEEK honlapja – 2016. március 7. 

– munkáltató honlapja: www.ujhelykorhaz.hu – 2016. március 7. 

– Közigállás publikálási ideje: 2016. március 7. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

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

*** 

A Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház Csecsemő- és Gyermekosztály 

osztályvezető főorvos beosztás ellátására. 



A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, legfeljebb 5 évig szól. 

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9. 

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

munkakörben szakorvosi feladatok ellátása, továbbá a Csecsemő- és Gyermekosztály működésének 

szakmai irányítása, ellenőrzése. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az egészségügyi tevékenység végzésének egyes 

kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény és az egyedi megállapodás rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– egyetem, csecsemő- és gyermekgyógyászat szakvizsga; 

– kórházi szakorvosi gyakorlat – legalább 3–5 év szakmai tapasztalat; 

– gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások); 

– egészségügyi alkalmasság; 

– érvényes működési engedély és kamarai tagság; 

– büntetlen előélet, cselekvőképesség. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– egyetem, szakirányhoz kapcsolódó további szakvizsga; 

– kórházi osztályvezetői gyakorlat – legalább 1–3 év vezetői tapasztalat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakmai önéletrajz; 

– szakmai vezetői program; 

– érvényes működési engedély és kamarai tagság igazolása; 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolatban; 

– írásbeli hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők 

megismerjék, a pályázó személyes adatait a pályázattal kapcsolatban kezeljék. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 



A beosztás legkorábban 2016. május 2. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 8. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kovács Lajos mb. főigazgató nyújt, a 06 

(47) 525-302-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház címére történő megküldésével (3980 

Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 

azonosító számot: 24-02/2016., valamint a beosztás megnevezését: „Csecsemő- és Gyermekosztály 

osztályvezető főorvos”; 

– elektronikus úton dr. Kovács Lajos mb. főigazgató részére a titkarsag@svoek.hu e-mail címen 

keresztül; 

– személyesen: dr. Kovács Lajos mb. főigazgató, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely, 

Mártírok útja 9. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokról a főigazgató dönt a Véleményező Bizottság 

és a Tagozatok állásfoglalása alapján. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. április 29. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– ÁEEK honlapja – 2016. március 7.; 

– munkáltató honlapja: www.ujhelykorhaz.hu – 2016. március 7. 

– Közigállás publikálási ideje: 2016. március 7. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

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

*** 

A Csolnoky Ferenc Kórház (8200 Veszprém, Kórház u. 1.) főigazgatója pályázati felhívása. 

A munkahely és a munkakör megjelölése: Belgyógyászati Osztály osztályvezető főorvosi állás. 

A közalkalmazotti jogviszony tartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezető megbízás határozott időre, a megbízástól számított 5 évig 

szól. 

A munkavégzés helye: Csolnoky Ferenc Kórház, 8200 Veszprém, Kórház utca 1. 



A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: osztályvezető főorvosi 

feladatok mellett belgyógyász szakorvosi feladatok ellátása. 

Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései 

az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– egyetem, belgyógyász szakvizsga; 

– legalább 5 éves belgyógyász szakorvosi gyakorlat; 

– büntetlen előélet; 

– magyar állampolgárság, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– gasztroenterológiai szakképesítés, jártasság a szakterület invazív eljárásaiban; 

– szakirányú területen szerzett legalább 10 év szakmai tapasztalat; 

– 5 évnél több vezetői gyakorlat; 

– tudományos munkában való részvétel; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan; 

– iskolai végzettségek, szakképzettségek okiratainak másolata; 

– orvosi nyilvántartásba vételi engedély, működési engedély, kamarai tagsági igazolvány másolata; 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely a pályázó meghallgatásáig benyújtható; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2016. július 1. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 30. 

A „KÖZIGÁLLÁS”-on publikálás időpontja: 2016. február 19. 

A pályázat benyújtásának módja: postai úton, levélcím: Csolnoky Ferenc Kórház, 8200 Veszprém, 

Kórház u. 1. címre, a Humánerőforrás-gazdálkodási Csoport részére. Kérjük a borítékon feltüntetni: 



„osztályvezető belgyógyász főorvos-Veszprém”. Elektronikus úton a human@vmkorhaz.hu e-mail 

címre. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 10. 

*** 

A Csolnoky Ferenc Kórház (8200 Veszprém, Kórház u. 1.) főigazgatója pályázati felhívása. 

A munkahely és a munkakör megjelölése: Krónikus Belgyógyászati Osztály osztályvezető főorvosi 

állás (Sümegi Telephely). 

A közalkalmazotti jogviszony tartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezető megbízás határozott időre, a megbízástól számított 5 évig 

szól. 

A munkavégzés helye: Csolnoky Ferenc Kórház Pszichiátriai Centrumának Krónikus Belgyógyászati 

Osztálya (8330 Sümeg, Kompanik Zsófia u. 6.). 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: osztályvezetői főorvosi 

feladatok mellett belgyógyász szakorvosi feladatok ellátása. 

Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései 

az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– egyetem, belgyógyász szakvizsga; 

– legalább 5 éves belgyógyász szakorvosi gyakorlat; 

– büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság; 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– szakirányú területen szerzett legalább 10 év szakmai tapasztalat; 

– 5 évnél több vezetői gyakorlat; 

– tudományos munkában való részvétel; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan; 



– iskolai végzettségek, szakképzettségek okiratainak másolata; 

– orvosi nyilvántartásba vételi engedély, működési engedély, kamarai tagsági igazolvány másolata; 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely a pályázó meghallgatásáig benyújtható; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2016. július 1. 

A „KÖZIGÁLLÁS”-on publikálás időpontja: 2016. február 19. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 30. 

A pályázat benyújtásának módja: postai úton, levélcím: Csolnoky Ferenc Kórház, 8200 Veszprém, 

Kórház u. 1. címre, a Humánerőforrás-gazdálkodási Csoport részére. Kérjük a borítékon feltüntetni: 

„osztályvezető belgyógyász főorvos”. Elektronikus úton a human@vmkorhaz.hu e-mail címre. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 10. 

Budapest 

Baranya megye 

Bács-Kiskun megye 

Békés megye 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

Sáta Község Önkormányzata (3659 Sáta, Széchenyi u. 19.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Sáta Község Önkormányzata háziorvos 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3659 Sáta, Széchenyi út 23. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: felnőtt és gyermek (vegyes) háziorvosi ellátás területi 

ellátási kötelezettséggel. Hétközi és hétvégi központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatásban való 

részvétel. Közalkalmazotti vagy vállalkozói jogviszony keretében (megállapodás szerint). 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– egyetem, 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerinti képesítés, 

– alapszintű MS Office (irodai alkalmazások), 



– „B” kategóriás jogosítvány, 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– büntetlen előélet. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– végzettséget igazoló okiratok másolata, 

– szakmai önéletrajz, 

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

eljárással összefüggésében szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

– pályázó nyilatkozata, hogy a nyilvános tárgyalásba beleegyezik és nem kéri a zárt ülés tartását. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2016. május 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 25. 

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Szalmás Zsoltné polgármester nyújt, a 06 (48) 

438-001-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Sáta Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3659 Sáta, 

Széchenyi u. 19.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot 

10/2016., valamint a munkaköri megnevezését: óvodavezető; 

– személyesen: Szalmás Zsoltné polgármester, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3659 Sáta, Széchenyi 

u. 19. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Képviselő-testületi ülésen. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. április 28. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.sata.hu. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: önkormányzati bérlakás biztosított. 

Csongrád megye 

Fejér megye 

Győr-Moson-Sopron megye 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) pályázatot hirdet a 26. számú 

(Sopronkőhida, Sopron Présház telep, Sopron Jánostelep, Sopron Tómalom településrész) felnőtt 

háziorvosi körzet betöltésére. 



A pályázatot meghirdető szerv neve, címe: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Népjóléti 

Bizottsága, 9400 Sopron, Fő tér 1. 

Ellátandó feladat: 

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

– területi ellátási kötelezettséggel; 

– vállalkozási formában vagy a felek megállapodása alapján egyéb formában; 

– az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés szerint. 

Pályázati feltételek: 

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

képesítési feltételek megléte; 

– büntetlen előélet; 

– egészségügyi alkalmasság; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– képesítést igazoló okiratok hiteles másolata; 

– szakmai önéletrajz, motivációs levél; 

– OONY-ba történt felvétel igazolásának hiteles másolata; 

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

pályázatot megismerjék és abba betekintsenek; 

– a működtetési jog engedélyezési feltételei meglétének igazolása. 

Juttatások, egyéb információk: 

– a pályázat beadásának határideje: a megjelenéstől számított 30. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: a pályázatot Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 

Népjóléti Bizottsága bírálja el a pályázati határidő lejártát követő ülésén; 

– az álláshely betölthető az elbírálást és a szükséges engedélyeztetési eljárást követően, 

– az önkormányzat a rendelő működtetési költségeihez támogatást nyújt; 

– a pályázat benyújtása: zárt borítékban, „Felnőtt háziorvosi pályázat” megjelöléssel dr. Fodor Tamás 

polgármesternek címezve (9400 Sopron, Fő tér 1.); 

– felvilágosítás kérhető dr. Németh Ádám humánszolgáltatási osztályvezetőnél a 06 (99) 515-122-es, 

vagy a 06 (99) 515-298-as telefonszámon, valamint a 06 (30) 327-4983-as mobilszámon; 

– a kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 



– a pályázat közzétételének helye: Egészségügyi Közlöny, Sopron Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának hivatalos honlapja – www.sopron.hu, egyéb elektronikus és nyomtatott 

közzétételi fórumok. 

Hajdú-Bihar megye 

Heves megye 

Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (3021 Lőrinci, Szabadság tér 26.) Lőrinci város I. 

számú háziorvosi körzetének felnőtt háziorvosi állására pályázatot ír ki. 

Pályázati feltételek: 

– a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 

11. § (1)–(2) bekezdés szerinti képesítési előírásoknak való megfelelés; 

– az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a 313/2011. (XII. 23.) Korm. 

rendeletben rögzített működési jog megszerzése; 

– Magyar Orvosi Kamarai tagság; 

– büntetlen előélet. 

A pályázathoz csatolandó dokumentumok: 

– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– részletes személyi és szakmai önéletrajz; 

– orvosi diplomát és a szakvizsgát igazoló dokumentumok másolata; 

– működési jogról szóló határozat, bizonyítvány másolata; 

– OONY igazolvány másolata (Orvosok Országos Nyilvántartásába vételéről); 

– Magyar Orvosi Kamara tagsági igazolvány;     

– nyilatkozat a pályázat elbírálásában résztvevők iratbetekintési jogáról; 

– nyilatkozat nyílt/zárt ülés tartásáról. 

Alkalmazás: 

– vállalkozási jogviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban; 

– 3 szobás összkomfortos szolgálati lakás a rendelővel egybeépítve. 

A pályázat beadási határideje: 2016. április 29. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. május 26. 

Kinevezés: az elbírálást követően azonnal. 



A pályázat benyújtásának címzettje: Lőrinci Város Önkormányzat, Víg Zoltán polgármester (3021 

Lőrinci, Szabadság tér 26.). 

Bővebb felvilágosítás kérhető: Lőrinci Polgármesteri Hivatal, Víg Zoltán polgármestertől, Schottner 

Norbert jegyzőtől, t.: 06 (37) 388-155. 

Jász-Nagykun-Szolnok megye 

Komárom-Esztergom megye 

Nógrád megye 

Pest megye 

Somogy megye 

Kereki, Bálványos, Pusztaszemes Önkormányzatok Képviselő-testülete pályázati felhívása. 

Pályázati tárgya: Kereki felnőtt háziorvosi praxis, vállalkozási formában. 

A feladatellátás helye: Kereki, Bálványos, Pusztaszemes települések. 

Pályázati feltételek: 

– a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 

szerinti képesítés és az ott, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e 

törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, és az egészségügyi szolgáltatás 

gyakorlásának általános feltételiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 

15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek – az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés 

– szerint; 

– szakirányú egyetemi d., képesítés, háziorvosi szakvizsga; 

– „B” kategóriás jogosítvány (a tevékenységhez az önkormányzat nem tud biztosítani); 

– büntetlen előélet. 

A pályázathoz csatolandó: 

– személyes és szakmai tevékenységet bemutató életrajz; 

– orvosi diplomát és szakirányú végzettséget igazoló okirat másolata; 

– vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok vagy nyilatkozat annak 30 napon belül történő 

kezdeményezésről (egyéni vállalkozó esetében igazolás egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételéről, 

társas vállalkozás esetén Alapító Okirat /alapszabály/ és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat); 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– MOK tagsági igazolás; 

– igazolás a működtetői jog engedélyezési feltételeinek fennállásáról; 



– egészségügyi alkalmassági vizsgálat igazolása; 

– pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a működési engedély kiadásához 

szükséges feltételeket teljesíti; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázatot a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja. 

Egyéb: 

A körzet tartósan betöltetlennek minősül. 

Szükség esetén az önkormányzat szolgálati lakást biztosít. 

A körzetben az asszisztencia megoldott. 

Területi ellátási kötelezettség (1260 fő). 

A praxis működtetési jogát az önkormányzatok térítésmentesen adják át a szükséges szerződések 

megkötése alapján. 

A megbízás időtartama: határozatlan időre kötött szerződés alapján. 

A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenést követő 30 nap. 

A pályázat elbírálása: a benyújtási határidőtől számított 15 napon belül. 

A pályázat benyújtása: postai úton Kereki Község Önkormányzata címére: 8618 Kereki, Petőfi S. u. 

64. vagy személyesen Csicsai László polgármester részére. 

További információ: Csicsai László polgármestertől a 06 (20) 804-1357-es telefonszámon kérhető. 

A Képviselő-testület fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek 

nyilvánítsa. 

A munkakör betölthető: a pályázat elbírálását követően azonnal. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

Tolna megye 

Vas megye 

Veszprém megye 

A Zánka és Térsége Egészségügyi Intézményi Társulást alapító Önkormányzatok pályázatot írnak ki a 

Zánka székhellyel működő vegyes háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel, közalkalmazotti 

kinevezéssel vagy vállalkozás formában történő ellátására. 

Ellátandó feladatok: Zánka, Balatonszepezd, Balatoncsicsó, Szentantalfa, Óbudavár, Szentjakabfa, 

Tagyon községek közigazgatási területén megállapított körzetben vegyes háziorvosi (felnőtt és 



gyermek háziorvosi, valamint iskola- és ifjúságorvoslás) feladatok ellátása területi ellátási 

kötelezettséggel, az önkormányzatok tulajdonában lévő 

– 8251 Zánka, Rákóczi u. 31. alatti; 

– 8251 Balatonszepezd, Dózsa Gy. u. 1. alatti; 

– 8272 Szentantalfa, Fő u. 30. alatti, valamint 

– 8272 Balatoncsicsó, Fő utca 13. alatti orvosi rendelőben. 

A tevékenység magában foglalja a központi háziorvosi ügyeleti szolgálatban való részvételt. 

Illetmény: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– büntetlen előélet; 

– cselekvőképesség; 

– a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM 

rendeletben előírt szakorvosi szakképesítés; 

– az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, az e törvény végrehajtásáról szóló 

313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 

tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte. 

A pályázathoz csatolandó: 

– iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat hiteles másolata; 

– egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló postai 

feladóvevény másolata; 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– Magyar Orvosi Kamarai tagságról igazolás; 

– vállalkozó esetében erre vonatkozó igazoló okirat; 

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

személyek a pályázati anyagot megismerjék, abba betekinthessenek; 

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

nyilvános tárgyalásához. 



A pályázat benyújtásának helye és módja: a pályázatot postai úton, egy példányban kell benyújtani a 

Zánka és Térsége Egészségügyi Intézményi Társulás címére: 8251 Zánka, Iskola u. 11., Filep Miklós 

elnöknek címezve. A borítékon feltüntetendő: „Háziorvosi pályázat”. 

A pályázati kiírással kapcsolatban további információ az alábbi telefonszámon kérhető: Filep Miklós 

elnök, 06 (30) 9932-989. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 30. 

Az elbírálás határideje: a pályázati határidő lejártát követő legközelebbi társulási és Képviselő-

testületi ülés. 

Az orvosi praxis betölthetőségének időpontja: 2016. július 1., amennyiben a praxis jelenlegi 

jogosultja által annak értékesítésére nem kerül sor. 

A kinevezés időtartama: amennyiben a közalkalmazotti jogviszony teljes munkaidős, határozatlan 

időre szól, a munkáltató 3 hónap próbaidőt köt ki. 

A megbízás időtartama: amennyiben vállalkozó háziorvos nyújt be pályázatot a Társulás 

Önkormányzatai határozatlan idejű feladat-ellátási szerződést kötnek, melyben a felek rögzítik a 

működési feltételeket. 

Zánka Község Önkormányzata szükség esetén szolgálati lakást biztosít. 

A benyújtás határidején a Társulás címére való beérkezés időpontját kell érteni! 

A pályázati kiírás közzétételének helye: 

– admin.kozigallas.gov.hu; 

– www.oali.hu; 

– www.zanka.hu; 

– körzethez tartozó települések honlapjai; 

– Veszprém Megyei Napló; 

– országos napilap. 

A Zánka és Térsége Egészségügyi Intézményi Társulás Önkormányzatai fenntartják a jogot a pályázat 

eredménytelenné nyilvánítására. 

Zala megye 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSHEZ NEM KÖTÖTT 

VEZETŐI ÉS EGYÉB ÁLLÁSOKRA 

A Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház (3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.) a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet élelmezésvezető 

beosztás ellátására. 



A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, legfeljebb 5 évig szól. 

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a Kórház Élelmezési 

részlegének vezetése, irányítása. A betegek és dolgozók étkeztetésének szakszerű ellátása a 37/2014. 

(IV. 30.) EMMI rendelet alapján. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– főiskola, dietetikus, 

– élelmezésvezető – legalább 3–5 év vezetői tapasztalat, 

– gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások), 

– érvényes működési engedély, 

– egészségügyi alkalmasság, 

– büntetlen előélet, cselekvőképesség, 

– hatályos jogszabályok ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolatban; 

– szakmai önéletrajz; 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– érvényes működési engedély másolata; 

– írásbeli hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők 

megismerjék, a pályázó személyes adatait a pályázattal kapcsolatban kezeljék. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2016. július 26. napjától tölthető 

be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 6. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lukács Piroska gazdasági igazgató nyújt, a 06 

(47) 525-304-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 



– postai úton, a pályázatnak a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház címére történő megküldésével (3980 

Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 

azonosító számot: 24-02/2016., valamint a beosztás megnevezését: 

„osztályvezető/élelmezésvezető”; 

– elektronikus úton Lukács Piroska részére a titkarsag@svoek.hu e-mail címen keresztül; 

– személyesen: Lukács Piroska gazdasági igazgató, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 

Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokról a főigazgató dönt a véleményező bizottság 

állásfoglalása alapján. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. április 15. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– ÁEEK honlapja – 2016. március 17. 

– Közigállás honlap – 2016. március 17. 

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

 

 


