
Pályázati hirdetmény betölthető állásokra 

hatályos: 2017.03.29 – 

2017. EüK. 6. szám pályázati felhívás 

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 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház (9024 Győr, Vasvári Pál u. 2–4.) főigazgató főorvosa pályázatot 

hirdet a Pénzügyi és Számviteli Osztály közgazdász/osztályvezetői állására. 

A kinevezés közgazdász munkakörre, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban, 3 hónapos 

próbaidővel történik. 

Az osztályvezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól. 

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 9024 Győr, Vasvári P. utca 2–4. 

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

Feladata az éves költségvetés tervezése, költségvetési javaslat, döntés előkészítése; az intézményi 

beszámoló, adóbevallás elkészítése és beküldése; a felügyeleti szerv és a MÁK részére az 

adatszolgáltatások határidőre történő teljesítése, adók, járulékok határidőben történő befizetése; 

kintlévőségek figyelemmel kísérése, késedelmi kamatok érvényesítése, kifizetések nyomon követése, 

a kórházzal szemben érvényesített késedelmi kamatok jogosságának ellenőrzése; a szállítói állomány 

összetételének folyamatos monitorizálása, a szállítói számlák ütemezésének, kifizetésének 

felügyelete; illetmények, bér ütemezése, utalása; az intézmény számlakeretének kidolgozása, 

bizonylati rend kialakítása, nyilvántartási és elszámolási rend megszervezése; pénztár irányítása, a 

készpénzforgalom figyelemmel kísérése. Jogosult kötelezettségvállalásra a keretgazdálkodási 

szabályzatban meghatározott keretcsoport terhére, az abban meghatározott módon, valamint 

utalványozásra, ellenjegyzésre, érvényesítésre az intézmény hatályos kötelezettségvállalási, 

ellenjegyzési, utalványozási és érvényesítési rendjének szabályzata szerint. Ellenőrzési, 

beszámoltatási jogköre van a pénzügyi és számviteli ügyekben az intézmény pénzügyi és számviteli 

osztályán. Jogosult az osztályoktól, részlegektől a következő időszak tervének előkészítéséhez a 

szükséges információkat bekérni. 

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

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

Pályázati feltételek: 

– főiskola, vagy egyetem, szakirányú felsőfokú (pénzügyi-számviteli) végzettség, közgazdász 

végzettség; 

– mérlegképes könyvelői szakképesítés; 

– államháztartási pénzügyi területen legalább 5 év szakmai tapasztalat; 

– pénzügyi területen legalább 3 év vezetői tapasztalat; 

– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete; 

– mérlegképes könyvelői regisztráció; 

– büntetlen előéletű pályázók jelentkezését várjuk. 



A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– magas fokú stressztűrő képesség; 

– nagyfokú terhelhetőség; 

– adózási- és államháztartási számviteli ismeretek; 

– ügyfélkapu használatának ismerete; 

– CT-EcoSTAT program ismerete; 

– KGR K11 alkalmazás ismerete; 

– KIRA rendszer ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata; 

– szakmai vezetői elképzelések; 

– mérlegképes könyvelői regisztrációt igazoló okiratok másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; 

– nyilatkozat, melyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásban résztvevők a pályázati anyagot 

megismerhetik; 

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

összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul. 

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

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 15. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Tamás László János főigazgató főorvos 

nyújt, a 06 (96) 503-305-ös telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház címére történő megküldésével 

(9024 Győr, Vasvári Pál utca 2–4.). vagy 

– személyesen: PAMOK Humán Erőforrások Osztálya, Győr-Moson-Sopron megye, 9024 Győr, Vasvári 

Pál utca 2–4. 

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5/528-1/2017., 

valamint a munkakör megnevezését: „közgazdász/osztályvezető”. 



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

törvény (Kjt.) 20/A. és 20/B. §-aiban, továbbá a Kjt. egészségügyi intézményekben történő 

végrehajtásáról szóló 365/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. §-ában foglaltaknak megfelelően. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 10. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– ÁEEK honlapján: 2017. március 20. 

– KÖZIGÁLLÁS honlapján: 2017. március 20. 

– PAMOK honlapon: 2017. március 20. 

Garzonházi férőhelyet tudunk biztosítani. 

*** 

A pályázatot meghirdető neve, címe: Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház, Dr. Moizs Mariann 

PhD főigazgató (7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 20–32.). 

Munkahely és munkakör megjelölése: Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Hospice Osztály 

osztályvezető főorvos (Somogy megye, 7257 Mosdós, Petőfi utca 4.). 

Jogviszony időtartama: a kinevezés határozatlan időre, a vezetői megbízás határozott időre – 3 évre 

– történik. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős közalkalmazotti jogviszony. 

Főbb feladatok: az osztály szakmai vezetése, vezetésével összefüggő szervezési feladatok 

végrehajtása – az osztályt érintő szakmai protokollok kidolgozása, a változások nyomon kövezése, a 

graduális és posztgraduális képzésben aktív részvétel –, a jogszabályi előírásoknak megfelelő 

működtetése. Területi ellátási kötelezettségének megfelelő működtetése. 

Pályázati feltételek: 

– orvostudományi egyetem; 

– általános orvosi diploma; 

– belgyógyászat vagy klinikai onkológia szakvizsga; 

– palliatív orvoslás licenc vizsga; 

– egészségügyi alkalmasság; 

– büntetlen előélet; 

– legalább 5–10 éves szakorvosi gyakorlat; 

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 



– további szakvizsga, tudományos fokozat, vezetői tapasztalat. 

A pályázathoz csatolandó: 

– a pályázó személyes adatait is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz; 

– az iskolai végzettséget és szakképesítést igazoló dokumentumok hiteles másolata; 

– érvényes működési nyilvántartási igazolás; 

– MOK tagsági igazolás; 

– érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány; 

– a vezetésre vonatkozó szakmai koncepció; 

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. 

A pályázat benyújtható: postai úton, a pályázatnak a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 

Főigazgató címére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 20–32.). 

Díjazás: a Kjt.-t figyelembe véve, megegyezés alapján kerül megállapításra. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 18. 

A bizalmasan kezelt pályázatok a benyújtási határidőt követően elbírálásra kerülnek, a munkakör 

2017. május 1-jétől betölthető. 

Pályázattal kapcsolatban információt nyújt: Dr. Papp Erzsébet orvosigazgató a 06 (82) 501-

300/1321-es telefonszámon. 

*** 

A pályázatot meghirdető neve, címe: Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház, Dr. Moizs Mariann 

PhD főigazgató (7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 20–32.) 

Munkahely és munkakör megjelölése: Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Szaplonczay 

Manó Integrált Kórházegység Hospice Osztály osztályvezető főorvos. 

Somogy megye, 8700 Marcali, Széchenyi u. 17–21. 

Jogviszony időtartama: a kinevezés határozatlan időre, a vezetői megbízás határozott időre – 3 évre 

– történik. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős közalkalmazotti jogviszony. 

Főbb feladatok: az osztály szakmai vezetése, vezetésével összefüggő szervezési feladatok 

végrehajtása – az osztályt érintő szakmai protokollok kidolgozása, a változások nyomon kövezése, a 

graduális és posztgraduális képzésben aktív részvétel –, a jogszabályi előírásoknak megfelelő 

működtetése. Területi ellátási kötelezettségének megfelelő működtetése. 



Pályázati feltételek: 

– orvostudományi egyetem; 

– általános orvosi diploma; 

– belgyógyászat vagy klinikai onkológia szakvizsga, palliatív orvoslás licenc vizsga, egészségügyi 

alkalmasság, büntetlen előélet; 

– legalább 5–10 éves szakorvosi gyakorlat; 

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– további szakvizsga, tudományos fokozat, vezetői tapasztalat. 

A pályázathoz csatolni kell: 

– a pályázó személyes adatait is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz; 

– az iskolai végzettséget és szakképesítést igazoló dokumentumok hiteles másolata; 

– érvényes működési nyilvántartási igazolás, MOK tagsági igazolás; 

– érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány; 

– a vezetésre vonatkozó szakmai koncepció; 

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. 

A pályázat benyújtható: postai úton, a pályázatnak a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 

Főigazgató címére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 20–32.). 

Díjazás: a Kjt.-t figyelembe véve, megegyezés alapján kerül megállapításra. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 18. 

A bizalmasan kezelt pályázatok a benyújtási határidőt követően elbírálásra kerülnek, a munkakör 

2017. május 1-jétől betölthető. 

Pályázattal kapcsolatban információt nyújt: Dr. Papp Erzsébet orvosigazgató a 06 (82) 501-

300/1321-es telefonszámon. 

*** 

A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet (9400 Sopron, Győri u. 15.) pályázatot 

hirdet I. Mozgásszervi rehabilitációs osztály szakorvosi állására. A kinevezés határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszonyban, teljes munkaidőben, szakorvosi munkakörre történik. 

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron Megye, 9494 Sopron-Balf, Fürdő sor 8. 



A munkakörhöz tartozó feladatok: fekvő- és járóbeteg-ellátás területén szakorvosi teendők ellátása. 

Ügyeletben történő részvétel. 

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

rendelkezései alapján illetve megegyezés szerint. 

Pályázati feltételek: 

– orvosi diploma; 

– reumatológia és fizióterápia vagy mozgásszervi rehabilitáció vagy orvosi rehabilitáció szakképesítés; 

– legalább 5 éves szakmai gyakorlat; 

– büntetlen előélet; 

– egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– idegennyelv-ismeret. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– képesítést igazoló oklevelek másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; 

– Orvosok Országos Nyilvántartásáról másolat (alapnyilvántartás); 

– érvényes működési nyilvántartás másolata; 

– kamarai tagság igazolása; 

– nyilatkozat, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati 

anyagot megismerhetik; 

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

összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul. 

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

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 30. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Korányi László mb. főigazgató nyújt, a 06 

(99) 514-243-as, illetve dr. Schmidel Ferenc mb. osztályvezető főorvos a 06 (99) 314-060-as 

telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs 

Intézet címére 2 egyező példányban történő megküldésével (9400 Sopron, Győri u. 15.). 



A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– Kórház honlapján (www.sopronigyogykozpont.hu): 2017. április 1.; 

– KÖZIGÁLLÁS honlapon: 2017. április 1.; 

– ÁEEK honlapján: 2017. április 1. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYVEZETŐI 

ÉS ORVOSVEZETŐI ÁLLÁSOKRA 

Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak (1125 Bp., Diós árok 1–3.) a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Szent János Kórház és 

Észak-budai Egyesített Kórházak Sebészeti 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: Budapest, 1125 Budapest, Diós árok 1–3. 

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

munkakörbe tartozó feladatok (járó- és fekvőbeteg-szakellátás) mellett ellátja a Sebészeti osztály 

osztályvezető főorvosi feladatait. Vezeti, irányítja koordinálja és ellenőrzi az osztály betegellátó 

munkáját, ellátja a vezetése alatt álló dolgozók szakmai felügyeletét. Irányítja, koordinálja, ellenőrzi 

tevékenységüket, megtervezi a szakterület ügyeleti, készenléti rendjét. Az osztály orvos szakmai 

munkájának megszervezése és irányítása, valamint az osztály zavartalan működésének biztosítása. Az 

SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása. A lehetségesen elérhető támogatások segítségével 

emeli az osztály színvonalát. Mindent elkövet a betegellátásból származó bevételen túl egyéb 

források felkutatására. Biztosítja az intézet vagyonát alkotó és az intézet költségvetéséből fedezett 

anyagok és eszközök rendeltetésszerű és az ésszerű takarékosságnak megfelelő gazdaságos 

használatát. Folyamatosan ellenőrzi az osztály dokumentációit, ellátja az osztály működéséhez 

szükséges egyéb szervezési feladatait. 

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

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

Pályázati feltételek: 

– egyetem, sebész szakvizsga; 

– legalább 5 éves sebész szakorvosi gyakorlat; 

– büntetlen előélet; 

– magyar állampolgárság; 



– cselekvőképesség. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– PhD. /habilitált doktori fokozat; 

– angol és/vagy német nyelvből középfokú „C” típusú nyelvvizsga; 

– felhasználói szintű számítógépes ismeret; 

– onkosebészeti és laparoszkópiás gyakorlat; 

– 3 éves vezetői gyakorlat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– motivációs levél; 

– részletes, fényképes szakmai önéletrajz; 

– végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolatai, továbbképzések, publikációk 

összefoglaló jegyzéke; 

– szakmai vezetési elképzelések; 

– érvényes működési nyilvántartás igazolásának másolata; 

– érvényes MOK tagsági igazolás másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a 

pályázati eljárással összefüggésben kezeljék, a bírálatban részvevők megismerjék és véleményezzék. 

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

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 30. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szent János Kórház és Észak-budai 

Egyesített Kórházak címére történő megküldésével (1125 Budapest, Diós árok 1–3.). Kérjük a 

borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 009/2017, valamint a 

munkakör megnevezését: „Osztályvezető főorvos”. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 31. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– www.janoskorhaz.hu – 2017. március 31. 

– www.aeek.hu – 2017. március 31. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: bérezés megegyezés szerint. 



A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. március 31. 

*** 

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

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

intézmény orvosigazgatóságára szakorvos munkakör betöltésére ambulanciák vezetéséért felelős 

orvosigazgató-helyettes beosztás ellátására. 

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: 1204 Budapest, Köves u. 1. 

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

gyógyintézet fekvőbeteg osztályaihoz kapcsolódó járóbeteg szakellátási tevékenységet 

(ambulanciák). Vezetői feladatait a kinevezés szerinti – szakambulancián vagy osztályon történő – 

szakorvosi munkakör betöltése mellett látja el. 

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

megállapodás alapján, kiemelt bérezéssel. 

Pályázati feltételek: 

– orvostudományi egyetemi végzettség, szakorvosi képesítés; 

– magyar állampolgárság, büntetlen előélet; 

– a munkakörre vonatkozó egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– legalább 1–3 éves vezetői gyakorlat; 

– 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. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes fényképes szakmai önéletrajz, pályázó személyi adataival, elérhetőségével. 

– szakmai–vezetői elképzelés, 

– képesítést igazoló okiratok másolata; 

– érvényes működési engedély és érvényes MOK tagsági igazolás; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat büntetlen előéletről; 



– nyilatkozat, illetve hozzájárulás arra vonatkozóan, hogy a pályázó pályázati dokumentációját a 

pályázatok elbírálásában résztvevő személyek megismerhetik. 

Közigállás közzétételi időpontja: 2017. március 14. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 14. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 7. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázati felhívásban megadott, teljes körű pályázati 

anyaggal rendelkező pályázók személyes meghallgatása a Szakmai Vezető Testület és a megbízási, 

illetve a munkáltatói jogkör gyakorlója által esetenként összehívott ideiglenes bizottság által történik. 

A nyertes pályázó kiválasztására az illetékes Szakmai Kollégium és a Magyar Orvosi Kamara 

véleményét is figyelembe véve kerül sor. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: a munkakör és a beosztás a pályázati eljárást követően 

azonnal betölthető. 

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton az orvos@jahndelpest.hu e-mail címre, dr. 

Dobosi Zsolt orvosigazgató részére címezve. 

A pályázati dokumentáción az alábbi hivatkozásokat kérjük feltüntetni: 

Hivatkozási szám: 17/2017/PÁ, valamint pozíció megjelölése: „Szakorvos – Orvosigazgató-helyettes 

vezetői beosztással – Ambulanciák”. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 

– www.delpestikorhaz.hu; 

– www.kszk.gov.hu. 

*** 

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

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

Intézmény Központi Műtőbe szakorvos munkakör betöltésére műtővezető főorvos vezetői 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: 1204 Budapest, Köves u. 1. 

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

szakorvos feladatát az érvényben lévő magasabb szintű, illetve intézeti szintű jogszabályok, és az 

intézet Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg. 

A központi műtő vezetőjének feladata: 



A műtő tevékenységének közvetlen szakmai irányítása, felügyelete és ellenőrzése. 

Feladata a műtétek kiírásának összeállítása. 

A műtői program szakmai szükséglet szerinti módosítása. 

A műtéti program szervezése, összehangolása, illetve elkészítése, együttműködve az aneszteziológiai 

szolgálattal, valamint a műtéteket végző osztályokkal. 

A műtői munkarend betartása, a műtői kapacitás maximális kihasználtságának megszervezése. 

A műtőben rendelkezésre álló anyagi eszközök, felszerelési tárgyak, műszerek célszerű, szakszerű és 

hatékony felhasználásának ellenőrzése. 

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

megállapodás alapján, kiemelt bérezéssel. 

Pályázati feltételek: 

– egyetem, orvosi diploma; 

– aneszteziológia és intenzív terápia szakvizsga, és/vagy sebész szakvizsga; 

– magyar állampolgárság, büntetlen előélet; 

– a munkakörre vonatkozó egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– legalább 1–3 éves vezetői gyakorlat; 

– 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. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes fényképes szakmai önéletrajz, pályázó személyi adataival, elérhetőségével. 

– szakmai–vezetői elképzelés, 

– képesítést igazoló okiratok másolata; 

– érvényes működési engedély és érvényes MOK tagsági igazolás; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat büntetlen előéletről; 

– nyilatkozat, illetve hozzájárulás arra vonatkozóan, hogy a pályázó pályázati dokumentációját a 

pályázatok elbírálásában résztvevő személyek megismerhetik. 

Közigállás közzétételi időpontja: 2017. március 14. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 14. 



A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 7. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázati felhívásban megadott, teljes körű pályázati 

anyaggal rendelkező pályázók személyes meghallgatása a Szakmai Vezető Testület és a megbízási, 

illetve a munkáltatói jogkör gyakorlója által esetenként összehívott ideiglenes bizottság által történik. 

A nyertes pályázó kiválasztására az illetékes Szakmai Kollégium és a Magyar Orvosi Kamara 

véleményét is figyelembe véve kerül sor. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: a munkakör és a beosztás a pályázati eljárást követően 

azonnal betölthető. 

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton az orvos@jahndelpest.hu e-mail címre, Dr. 

Dobosi Zsolt orvosigazgató részére címezve. 

A pályázati dokumentáción az alábbi hivatkozásokat kérjük feltüntetni: 

Hivatkozási szám: 16/2017/PÁ, valamint a pozíció megjelölése: „Szakorvos – műtővezető főorvos 

vezetői beosztással”. 

*** 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete (9735 Csepreg, Széchenyi tér 27.) a 

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

Csepreg Város Egészségháza intézményvezető (magasabb vezető) 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 évre – szól. 

A munkavégzés helye Vas megye, 9735 Csepreg, Kossuth Lajos utca 1. 

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

intézmény működési engedélyében meghatározott egészségügyi alapellátás, a járóbeteg-

szakellátások és a védőnői szolgálat működtetéséről. 

Feladata 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. 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. Az intézmény tevékenységének folyamatos értékelése. 



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

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

Pályázati feltételek: 

a) (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintű végzettség; 

b) egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú 

továbbképzési szakon szerzett képesítés, valamint 

c) legalább ötéves vezetői gyakorlat, 

d) büntetlen előélet. 

e) vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– az iskolai végzettséget igazoló okiratok hitelesített másolata; 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program; 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– a legalább ötéves vezetői gyakorlatot igazoló munkáltatói igazolás; 

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

összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá, hogy a pályázati elbírálásában résztvevők 

a pályázati anyagot megismerhetik és abba betekinthetnek; 

– nyilatkozat arról, hogy hozzájárul-e pályázatának nyilvános ülésen való tárgyalásához; 

– nyilatkozat az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint 

előírt vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettség vállalásáról. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. május 1. napjától tölthető 

be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 6. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vlasich Krisztián polgármester nyújt, a 06 (30) 

579-1515-ös telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak Csepreg Város Polgármestere címére 

történő megküldésével (9735 Csepreg, Széchenyi tér 27.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 

adatbázisban szereplő azonosító számot: 2762/2017., valamint a munkakör megnevezését: „Csepreg 

Város Egészségháza intézményvezető”. 



A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokról az önkormányzat képviselő-testülete a bíráló 

bizottság véleményét, valamint a pályázók személyes meghallgatását követően dönt, fenntartva a 

pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 

– Csepreg város honlapján (www.csepreg.hu). 

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

A KÖZIGÁLLÁS (legkésőbbi) publikálási időpontja: 2017. március 7. 

*** 

Kátai Gábor Kórház (5300 Karcag, Zöldfa u. 48. Pf. 52) pályázatot hirdet orvosigazgató (magasabb 

vezető) beosztás betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. A vezetői 

megbízás határozott időre, 5 évig szól. 

Foglalkoztatás jellege: közalkalmazotti jogviszony, teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, Kátai Gábor Kórház, 5300 Karcag, Zöldfa utca 

48. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: a főigazgató közvetlen irányítása mellett, az 

intézményben nyújtott orvosi tevékenység a pályázó szakképesítése szerint és az intézmény 

orvosigazgatói feladatainak ellátása, egészségügyi- szakmai tevékenység irányítása, felügyelete, a 

betegellátás folyamatosságának biztosítása, szakmai összehangolása. A 43/2003. (VII. 29.) ESZCSM 

rendelet 10. § (2) bekezdésében meghatározott feladatok ellátása. 

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

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései és az ágazati jogszabályi előírások 

rendelkezései az irányadók, valamint megbeszélés szerint. 

Pályázati feltételek: 

– orvostudományi egyetemi végzettség; 

– szakorvosi szakvizsga; 

– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítéssel vagy egészségügyi 

(szak)menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon 

szerzett képesítéssel vagy jogi szakokleveles orvosi szakirányú továbbképzési szakon szerzett 

képesítéssel; 

– legalább 5 év gyakorló orvosi tevékenység; 

– legalább 5 éves vezetői gyakorlat; 



– büntetlen előélet. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– orvosi diploma, szakirányú szakvizsgát igazoló okirat másolata; 

– egészségügyi (szak)menedzser vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon 

szerzett képesítés igazolásának másolata; 

– részletes szakmai önéletrajz, vezetői program; 

– működési nyilvántartásba vételről szóló dokumentum másolata; 

– MOK tagságot igazoló dokumentum; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– nyilatkozat a pályázati anyagba való betekintési jogról, az elbírálásban résztvevők részére; 

– nyilatkozat annak tudomásul vételéről, hogy az orvosigazgatói feladatok ellátása vagyonnyilatkozat-

tételi kötelezettséghez kötött és hogy azt a pályázat nyertessége esetén az előírt határidőre 

megteszi; 

– nyilatkozat arról, hogy eredménytelen pályázat esetén a benyújtott pályázati anyagot a pályáztató 

megsemmisíti, vagy a pályázónak visszajuttatja. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017. július 1. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 30. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton intézményünknek, a következő címre: 5300 Karcag, Zöldfa utca 48. Kérjük a borítékon 

feltüntetni a munkakör megnevezését a következők szerint: „Orvosigazgató”, 

illetve elektronikusan: Nagyné László Erzsébet főigazgató részére, foigazgato.kgkorhaz@externet.hu 

e-mail címre. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: hiányosan benyújtott pályázat az érvénytelenség 

jogkövetkezményét vonja maga után. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 15. 

*** 

Kátai Gábor Kórház (5300 Karcag, Zöldfa u. 48. Pf. 52) pályázatot hirdet ápolási igazgató (magasabb 

vezető) beosztás betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. A vezetői 

megbízás határozott időre, 5 évig szól. 

Foglalkoztatás jellege: közalkalmazotti jogviszony, teljes munkaidő. 



A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, Kátai Gábor Kórház, 5300 Karcag, Zöldfa utca 

48. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: a főigazgató közvetlen irányítása mellett az 

intézményben nyújtott ápolási tevékenység a pályázó szakképesítése szerint és az Intézmény ápolási 

igazgatói feladatainak ellátása, egészségügyi, szakmai tevékenység irányítása, felügyelete, a 

betegellátás folyamatosságának biztosítása, szakmai összehangolása. A 43/2003. (VII. 29.) ESZCSM 

rendelet 10. § (3) bekezdésében meghatározott feladatok ellátása. 

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

szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései és ágazati jogszabályi előírások rendelkezései az 

irányadók, valamint megbeszélés szerint. 

Pályázati feltételek: 

– egészségügyi főiskola diplomás ápolói, intézetvezetői, szakoktatói szakán vagy 

tudományegyetemen szerzett diplomás ápolói oklevél; 

– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítéssel vagy egészségügyi 

(szak)menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon 

szerzett képesítéssel; 

– legalább 5 éves vezetői gyakorlat; 

– büntetlen előélet. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– előírt egészségügyi végzettséget igazoló okirat; 

– egészségügyi (szak)menedzser vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon 

szerzett képesítés igazolásának másolata; 

– részletes szakmai önéletrajz, vezetői program; 

– szakdolgozói kamarai tagságot igazoló dokumentum; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– nyilatkozat a pályázati anyagba való betekintési jogról, az elbírálásban résztvevők részére; 

– nyilatkozat annak tudomásulvételéről, hogy az ápolási igazgatói feladatok ellátása 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséghez kötött és azt a pályázat nyertessége esetén az előírt 

határidőre megteszi; 

– nyilatkozat arról, hogy eredménytelen pályázat esetén a benyújtott pályázati anyagot a pályáztató 

megsemmisíti, vagy a pályázónak visszajuttatja. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017. július 1. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 30. 



A pályázatok benyújtásának módja: postai úton intézményünknek, a következő címre: 5300 Karcag, 

Zöldfa utca 48. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését a következők szerint: 

„Ápolási igazgató”, 

illetve elektronikusan: Nagyné László Erzsébet főigazgató részére, foigazgato.kgkorhaz@externet.hu 

e-mail címre. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: hiányosan benyújtott pályázat az érvénytelenség 

jogkövetkezményét vonja maga után. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 15. 

*** 

Kátai Gábor Kórház (5300 Karcag, Zöldfa u. 48. Pf. 52) pályázatot hirdet Oxyológia és Sürgősségi 

Orvostan osztályvezető főorvos beosztás betöltésére 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. A vezetői 

megbízás határozott időre, 5 évig szól. 

A foglalkoztatás jellege: közalkalmazotti jogviszony, teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, Kátai Gábor Kórház 5300 Karcag, Zöldfa utca 48. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: a Sürgősségi Betegellátó Osztály tevékenységével 

kapcsolatos szervezési, irányítási, ellenőrzési és értékelési feladatok elvégzése, oxyológiai és 

sürgősségi szakorvosi feladatok ellátása. 

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

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései és ágazati jogszabályi előírások 

rendelkezései az irányadók, valamint megbeszélés szerint. 

Pályázati feltételek: 

– orvostudományi egyetemi végzettség; 

– belgyógyászat vagy sürgősségi orvostan vagy oxyológia vagy aneszteziológus és intenzív terápiás 

szakvizsga; 

– egészségügyben szerzett szakmai tapasztalat; 

– legalább 5 éves vezetői gyakorlat; 

– büntetlen előélet. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– orvosi diploma, szakirányú szakvizsgát igazoló okirat másolata; 

– részletes szakmai önéletrajz, vezetői program; 

– működési nyilvántartásba vételről szóló dokumentum másolata; 



– MOK tagságot igazoló dokumentum; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– nyilatkozat a pályázati anyagba való betekintési jogról, az elbírálásban résztvevők részére; 

– nyilatkozat arról, hogy eredménytelen pályázat esetén a benyújtott pályázati anyagot a pályáztató 

megsemmisíti, vagy a pályázónak visszajuttatja. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017. július 1. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 30. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton intézményünknek, a következő címre: 5300 Karcag, Zöldfa utca 48. Kérjük a borítékon 

feltüntetni a munkakör megnevezését a következők szerint: „Sürgősségi Betegellátó Osztály-

osztályvezető”, 

– illetve elektronikusan: Nagyné László Erzsébet főigazgató részére, 

foigazgato.kgkorhaz@externet.hu e-mail címre. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: hiányosan benyújtott pályázat az érvénytelenség 

jogkövetkezményét vonja maga után. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 15. 

*** 

Kátai Gábor Kórház (5300 Karcag, Zöldfa u. 48. Pf. 52) pályázatot hirdet Sebészeti Osztály 

osztályvezető főorvos beosztás betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. A vezetői 

megbízás határozott időre, 5 évig szól. 

A foglalkoztatás jellege: közalkalmazotti jogviszony, teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, Kátai Gábor Kórház 5300 Karcag, Zöldfa utca 48. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: az intézményben sebészeti szakorvosi teendők végzése a 

pályázó szakképesítése szerint, Sebészeti osztály osztályvezető főorvosi feladatainak ellátása, 

egészségügyi szakmai tevékenység irányítása, felügyelete, a betegellátás folyamatosságának 

biztosítása, szakmai összehangolása. 

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

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései és az ágazati jogszabályi előírások 

rendelkezései az irányadók, valamint megbeszélés szerint. 

Pályázati feltételek: 

– orvostudományi egyetemi végzettség; 



– szakirányú szakvizsga; 

– kórházi szakorvosi gyakorlat; 

– legalább 5 éves vezetői gyakorlat; 

– büntetlen előélet. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– orvosi diploma, szakirányú szakvizsgát igazoló okirat másolata; 

– részletes szakmai önéletrajz, vezetői program; 

– működési nyilvántartásba vételről szóló dokumentum másolata; 

– MOK tagságot igazoló dokumentum; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– nyilatkozat a pályázati anyagba való betekintési jogról, az elbírálásban résztvevők részére; 

– nyilatkozat arról, hogy eredménytelen pályázat esetén a benyújtott pályázati anyagot a pályáztató 

megsemmisíti, vagy a pályázónak visszajuttatja. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017. július 1. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 30. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton intézményünknek, az alábbi címre: 5300 Karcag, Zöldfa utca 48. Kérjük a borítékon 

feltüntetni a munkakör megnevezését a következők szerint: „Sebészeti Osztály-osztályvezető”, 

illetve 

– elektronikusan: Nagyné László Erzsébet főigazgató részére, foigazgato.kgkorhaz@externet.hu e-

mail címre. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: hiányosan benyújtott pályázat az érvénytelenség 

jogkövetkezményét vonja maga után. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 15. 

*** 

Kátai Gábor Kórház pályázatot hirdet Belgyógyászati Osztály osztályvezető főorvos beosztás 

betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. A vezetői 

megbízás határozott időre, 5 évig szól. 

Foglalkoztatás jellege: közalkalmazotti jogviszony, teljes munkaidő. 



A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, Kátai Gábor Kórház, 5300 Karcag, Zöldfa utca 

48. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: az intézményben belgyógyász szakorvosi teendők 

végzése, a Belgyógyászati osztály osztályvezető főorvosi feladatainak ellátása, egészségügyi-, szakmai 

tevékenység irányítása, felügyelete, a betegellátás folyamatosságának biztosítása, szakmai 

összehangolása. 

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

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az ágazati jogszabályi előírások 

rendelkezései az irányadók, valamint a megbeszélés szerint. 

Pályázati feltételek: 

– orvostudományi egyetemi végzettség; 

– szakirányú szakvizsga; 

– kórházi szakorvosi gyakorlat; 

– legalább 5 éves vezetői gyakorlat; 

– büntetlen előélet. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– orvosi diploma, szakirányú szakvizsgát igazoló okirat másolata; 

– részletes szakmai önéletrajz, vezetői program; 

– működési nyilvántartásba vételről szóló dokumentum másolata; 

– MOK tagságot igazoló dokumentum; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. 

– nyilatkozat a pályázati anyagba való betekintési jogról, az elbírálásban résztvevők részére; 

– nyilatkozat arról, hogy eredménytelen pályázat esetén a benyújtott pályázati anyagot a pályáztató 

megsemmisíti, vagy a pályázónak visszajuttatja. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017. július 1. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 30. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton Intézményünknek, a következő címre: 5300 Karcag, Zöldfa utca 48. Kérjük a borítékon 

feltüntetni a munkakör megnevezését a következők szerint: „Belgyógyászati Osztály-osztályvezető” 

illetve elektronikusan: Nagyné László Erzsébet főigazgató részére, foigazgato.kgkorhaz@externet.hu 

e-mail címre. 



A pályázat elbírálásának módja, rendje: hiányosan benyújtott pályázat az érvénytelenség 

jogkövetkezményét vonja maga után. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 15. 

*** 

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

pályázatot hirdet 

Anaesthesiologiai és Intenzív osztály osztályvezető főorvosi állásra, közalkalmazotti jogviszonyban: 

Pályázati feltételek: 

– aneszteziológia-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; 

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

Központi laboratórium és transzfuziólógiai osztály osztályvezető főorvosi állásra, közalkalmazotti 

jogviszonyba: 

Pályázati feltételek: 

– orvosi laboratóriumi diagnosztika szakvizsga; 

– legalább 10 éves szakmai gyakorlat; 

– vezetői gyakorlat; 



– transzfuziológiás gyakorlat előnyt jelent. 

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 pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kérem benyújtani. 

Mindkét álláshoz: 

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

*** 

Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház (3980 Sátoraljaújhely, Mártírok u. 9.) a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház 

Szülészeti 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 szülész-nőgyógyászati szakorvosi feladatok ellátása, továbbá a Szülészeti osztály 

szakmai tevékenységének szervezése, 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 – kiemelt bérezés és kiemelt 

ügyeleti díj –rendelkezései az irányadók, szolgálati lakást igény esetén biztosítunk. 

Pályázati feltételek: 

– egyetem, szülészet-nőgyógyászat szakvizsga; 



– szakorvosi munkakörben szerzett legalább 3–5 év szakmai tapasztalat; 

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

– gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások); 

– büntetlen előélet, cselekvőképesség; 

– érvényes működési engedély és kamarai tagság. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakmai önéletrajz; 

– szakmai vezetői program; 

– érvényes működési engedély és kamarai tagság érvényességét igazoló dokumentum másolata; 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata; 

– 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: 2017. április 21. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kovács Lajos 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: 08-03/2017., valamint a beosztás megnevezését: 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 Tagozatok és 

Véleményező Bizottság állásfoglalása alapján. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 28. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– ÁEEK honlapja – 2017. március 13.; 



– Közigállás honlapja- 2017. március 13.; 

– Munkáltató Honlapja – 2017. március 8. 

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

*** 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet (5000 Szolnok, Tószegi u. 21.) a 

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

pathológiai osztályvezető főorvos beosztás ellátására. 

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: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5000 Szolnok, Tószegi út 21. 

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

jogszabályban meghatározott szakmai kompetenciáknak megfelelő vezetése, orvos-szakmai 

irányítása, ellenőrzése a szakmai irányelvek, protokollok és módszertani útmutatók alapján. 

Pathológiai Osztályon belüli szervezeti egységek szakmai együttműködésének biztosítása, figyelembe 

véve a humánerőforrás és erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás irányelveit. 

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

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

Pályázati feltételek: 

– egyetem; 

– büntetlen előélet; 

– orvosi diploma; 

– pathológiai szakvizsga; 

– cytopathológiai szakvizsga; 

– 10 éves szakmai gyakorlat – 5 éves vezetői gyakorlat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– tudományos tevékenység, egészségügyi menedzsment területén való jártasság, aspirációs 

cytológiában való jártasság. 

neurológiai 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: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5000 Szolnok, Tószegi út 21. 

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

A Neurológiai Osztály és szakambulanciáinak vezetése, szakmai felügyelete. Az osztály szakmai 

profiljába vágó lakossági megbetegedési viszonyok tanulmányozása és ahhoz igazodó szakmai 

programok készítése. A szakmai feladatok ellátásához szükséges források biztosítása. Orvos-szakmai 

és gazdasági teljesítménymutatók alakulásának meghatározása és elemzése. 

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

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

Pályázati feltételek: 

– egyetem; 

– büntetlen előélet; 

– orvosi diploma; 

– neurológus szakvizsga; 

– 10 éves szakmai gyakorlat; 

– 5 éves vezetői gyakorlat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– stroke ellátásban, thrombolízisben való jártasság; Doppler vizsgálatokban való jártasság; nagy 

betegforgalmú osztályon szerzett tapasztalat. 

Mindkét álláshoz: 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 

A beosztás legkorábban 2017. május 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 14. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Tölgyes Anna mb. főigazgató nyújt, a 06 

(56) 503-710-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet címére történő megküldésével (5000 Szolnok, Tószegi út 21.). 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: szakmai kollégium, személyes meghallgatás, helyi pályázati 

elbíráló bizottság javaslata, főigazgatói döntés. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 30. 



A pályázati kiírás további közzétételének helye: 

– ÁEEK honlapján (www.aeek.hu). 

A pályázat részeként benyújtandó iratok: 

– diploma másolata; 

– szakorvosi képesítés másolata; 

– vezetői elképzelést bemutató program; 

– részletes minősítésről és továbbképzésről dokumentum másolat vagy összefoglaló jegyzék; 

– tudományos munkáról összefoglaló jegyzék; 

– határozat az Orvosok Alapnyilvántartásba vételéről; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– nyilatkozat a személyes adatok kezelésére vonatkozóan. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK ORVOSI ÁLLÁSOKRA 

Budapest 

Baranya megye 

Bács-Kiskun megye 

Békés megye 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

Abaújvári Háziorvosi és Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás Társulási Tanácsa (3898 Abaújvár, 

Petőfi u. 4.) pályázati kiírása az abaújvári körzet háziorvosi munkakörének betöltésére. 

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3898 Abaújvár, Petőfi út 14. szám 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Abaújvári vegyes háziorvosi körzet feladatainak ellátása 

területi (Abaújvár, Kéked, Pányok, Zsujta települések) ellátási kötelezettséggel, határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszonyban vagy vállalkozási formában. 

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

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, illetve vállalkozási forma esetén a mindenkori NEAK 

finanszírozás rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: büntetlen előélet; egyetemi végzettség; a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 11. §-a 

szerinti szakképesítések valamelyikének a megléte; „B” kategóriás jogosítvány. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– orvosi diploma, valamint a szakképzettséget igazoló diploma másolata; 



– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– jogosítvány másolata; 

– vállalkozás esetén a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok másolata; 

– egészségügyi alkalmasság igazolása; 

– Magyar Orvosi Kamarai tagsági igazolás, 

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

eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul; 

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy nyilvános, vagy zárt ülés keretében kéri a pályázat elbírálását. 

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

betölthető. 

Munkáltatóval kapcsolatos egyéb információ: Igény esetén Abaújvár településen szolgálati lakás 

biztosítható. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 30. 

A pályázattal kapcsolatosan további tájékoztatás kérhető: Abaújvár polgármesterétől Sivák 

Tamástól a 06 (46) 388-082 és 06 (30) 315-8922-es telefonszámokon. 

A pályázat benyújtásának módja: 

Postai úton: A Gönci Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldéssel (3895 Gönc, Kossuth 

Lajos utca 71.) Kérjük a borítékon feltüntetni: „Pályázat Abaújvári háziorvosi munkakör betöltésére”, 

valamint a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot. 

Személyesen: Gönci Közös Önkormányzati Hivatalban, 3895 Gönc, Kossuth Lajos utca 71. 

Pályázat elbírálásának módja: a pályázati anyag megismerését, valamint a személyes elbeszélgetést 

követően a pályázatokat az Abaújvári Háziorvosi és Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás Társulási 

Tanácsa bírálja el a 2017. április 30-át követő társulási tanácsülésen. 

Csongrád megye 

Fejér megye 

Győr-Moson-Sopron megye 

Hajdú-Bihar megye 

Heves megye 

A füzesabonyi Egészségügyi Központ (3390 Füzesabony, Rákóczi út 36–40.) pályázatot hirdet 

bőrgyógyász szakorvos munkakör betöltésére. 



Pályázati feltételek: 

– általános orvosi diploma; 

– bőrgyógyászati szakvizsga; 

– érvényes működési nyilvántartási igazolvány megléte. 

Az állás heti 8 óra szakorvosi munkaidőt jelent, melyet járóbeteg-szakellátásban kell elvégezni. 

A munka részmunkaidőben (napi 4 óra, heti 2 napon) végezhető vállalkozóként. 

Bérezés megállapodás alapján. 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 

– szakmai önéletrajzot; 

– valamennyi iskolai végzettséget és szakvizsgát tartalmazó okirat másolatát. 

A pályázatokat kérjük benyújtani dr. Csomós András igazgató főorvos részére. 

Cím: Egészségügyi Központ, 3390 Füzesabony, Rákóczi út 36–40. 

Az állás azonnal betölthető. A pályázat benyújtási határideje 2017. április 30. 

Érdeklődés, felvilágosítás a 06 (36) 542-701-es telefonszámon. 

A füzesabonyi Egészségügyi Központ (3390 Füzesabony, Rákóczi út 36–40.) pályázatot hirdet: fül- orr- 

gégész szakorvos munkakör betöltésére. 

Pályázati feltételek: 

– általános orvosi diploma; 

– fül- orr- gégészeti szakvizsga; 

– érvényes működési nyilvántartási igazolvány megléte. 

Az állás heti 10 óra szakorvosi munkaidőt jelent, melyet járóbeteg-szakellátásban kell elvégezni. 

A munka részmunkaidőben végezhető, (heti 2X5 órában), vállalkozóként. 

Bérezés megállapodás alapján. 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 

– szakmai önéletrajzot; 

– valamennyi iskolai végzettséget és szakvizsgát tartalmazó okirat másolatát 

A pályázatokat kérjük benyújtani Dr. Csomós András igazgató főorvos részére. 

Cím: Egészségügyi Központ, 3390 Füzesabony, Rákóczi út 36–40. 



Az állás 2017. május 1-jétől tölthető be. A pályázat benyújtási határideje 2017. április 30. 

Érdeklődés, felvilágosítás a 06 (36) 542-701-es telefonszámon. 

A füzesabonyi Egészségügyi Központ (3390 Füzesabony, Rákóczi út 36–40.) pályázatot hirdet: 

neurológus szakorvos munkakör betöltésére. 

Pályázati feltételek: 

– általános orvosi diploma; 

– neurológiai szakvizsga; 

– érvényes működési nyilvántartási igazolvány megléte. 

Az állás heti 12 óra szakorvosi munkaidőt jelent, melyet járóbeteg-szakellátásban kell elvégezni. 

A munka részmunkaidőben végezhető, (heti 2X6 órában), vállalkozóként. 

Bérezés megállapodás alapján. 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 

– szakmai önéletrajzot; 

– valamennyi iskolai végzettséget és szakvizsgát tartalmazó okirat másolatát. 

A pályázatokat kérjük benyújtani Dr. Csomós András igazgató főorvos részére. 

Cím: Egészségügyi Központ, 3390 Füzesabony, Rákóczi út 36–40. 

Az állás azonnal betölthető. A pályázat benyújtási határideje 2017. április 30. 

Érdeklődés, felvilágosítás a 06 (36) 542-701 telefonszámon. 

Jász-Nagykun-Szolnok megye 

Komárom-Esztergom megye 

Nógrád megye 

Pest megye 

Somogy megye 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

Tolna megye 

Vas megye 

Veszprém megye 



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

pályázatot hirdet szakorvosi munkakörben: 

szemész szakorvos 

Feladata: az egynapos szemsebészeti tevékenység koordinálása, vezetése. 

Pályázati feltételek: 

– 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. 

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

Bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi. 

csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos 

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 szakorvos 

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 szakorvos 

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 szakorvos 

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 szakorvos 

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 szakorvos 

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 szakorvos 

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. 

Valamennyi álláshoz: 

Érdeklődni lehet: dr. Vörös Ibolya főigazgatótól (8500 Pápa, Jókai u. 5–9.), t.: 06 (89) 514-002. 

Zala megye 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK GYÓGYSZERÉSZI, GYÓGYSZERTÁRI ASSZISZTENSI ÁLLÁSOKRA 

Felső-Szabolcsi Kórház (4600 Kisvárda, Árpád u. 26.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Felső-Szabolcsi Kórház Intézeti Gyógyszertár 

vezető főgyógyszerész 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, 4600 Kisvárda, Árpád út 26. 

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



Az Intézeti Gyógyszertár szakmai munkájának megszervezése és irányítása, valamint zavartalan 

működésének biztosítása. Az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása. 

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

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

Pályázati feltételek: 

– egyetem, gyógyszerész diploma, szakgyógyszerész (gyógyszerhatástan vagy kórházi gyógyszerészet) 

képesítés; 

– szakirányú területen szerzett 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– tudományos munkában való részvétel; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegennyelv 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 a pályázó hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. június 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 20. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Adrienn nyújt, a 06 (45) 502-120-as 

telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak Felső-Szabolcsi Kórház címére 

történő megküldésével (4600 Kisvárda, Árpád út 26.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 

adatbázisban szereplő azonosító számot: 15/2017., valamint a munkakör megnevezését: „Vezető 

főgyógyszerész”. 

vagy 



– elektronikus úton Csik Bernadett részére, a hr@kisvardakorhaz.hu e-mail címen keresztül. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a Felső-Szabolcsi Kórház fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 31. 

Közigállás publikálási időpontja: 2017. március 10. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSHEZ NEM KÖTÖTT 

VEZETŐI ÉS EGYÉB ÁLLÁSOKRA 

Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak (1125 Bp., Diós árok 1–3.) a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Szent János Kórház és 

Észak-budai Egyesített Kórházak Minőségirányítási Osztály minőségirányítási 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: 1125 Budapest, Diós árok 1–3. 

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

minőségirányítási rendszerének működtetése, kontrollja, és folyamatos fejlesztése, minőségügyi 

felelősök, belső auditorok vezetői és szakmai felügyelete. Gondoskodik a minőségirányítási kézikönyv 

összeállításáról, karbantartásáról, elosztásáról, közreműködik a minőségpolitika kialakításában, és a 

minőségcélok megfogalmazásában. Gondoskodik a minőségirányítási rendszer előíró 

dokumentumainak, eljárásainak kidolgozásáról, és ellenőrzi azok hatékony megvalósítását. 

Gondoskodik a minőségirányítási dokumentumok nyilvántartásáról, az érdekeltekhez való 

eljuttatásáról, a hatályát vesztett példányok visszavonásáról, az érvénytelen tőpéldányok 

archiválásáról. Gondoskodik a belső auditok tervezéséről, megszervezéséről, végrehajtásáról. 

Kapcsolatot tart külső felekkel a minőségirányítási rendszerrel kapcsolatos ügyekben. Feladatkörében 

gondoskodik az érvényes jogszabályok és belső szabályzatok vonatkozó előírásainak végrehajtásáról, 

ellenőrzi betartását és indokolt esetben szükség szerint intézkedik. Részt vesz a külső tanúsító 

auditok lefolytatásában. 

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

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

Pályázati feltételek: 

– egyetem, egészségügyi végzettség; 

– büntetlen előélet; 

– magyar állampolgárság; 



– cselekvőképesség. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– minőségirányítási rendszermenedzsment szakképesítés vagy minőségügyi auditori szakképesítés; 

– minőségirányítás területén szerzett szakmai tapasztalat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– motivációs levél; 

– részletes, fényképes szakmai önéletrajz; 

– végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolatai; 

– szakmai vezetési elképzelések; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a 

pályázati eljárással összefüggésben kezeljék, a bírálatban részvevők megismerjék és véleményezzék. 

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

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 30. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szent János Kórház és Észak-budai 

Egyesített Kórházak címére történő megküldésével (1125 Budapest, Diós árok 1–3. Emberi Erőforrás 

és Gazdálkodási Osztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 

számot: 0029/2017., valamint a munkakör megnevezését: „Minőségirányítási Osztályvezető”. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 19. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– www.janoskorhaz.hu – 2017. március 31. 

– www.aeek.hu – 2017. március 31. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: bérezés megegyezés szerint. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. március 31. 

*** 

Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház (3980 Sárolaljaújhely, Mártírok u. 9.) a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház 

Élelmezés élelmezésvezető 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: az intézet 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; 

– hasonló területen szerzett legalább 1–3 év vezetői tapasztalat; 

– hasonló területen szerzett legalább 1–3 év szakmai tapasztalat; 

– gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások); 

– érvényes működési engedély; 

– büntetlen előélet, cselekvőképesség; 

– hatályos jogszabályok ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakmai önéletrajz; 

– szakmai vezetői program; 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– érvényes működési engedély másolata; 

– 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: 2017. április 21. 

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: 03-08/2017., valamint a beosztás megnevezését: „Élelmezésvezető”. 

– elektronikus úton Lukács Piroska, gazdasági igazgató 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: 2017. április 28. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– ÁEEK honlapja – 2017. március 13.; 

– Munkáltató honlapja: www.ujhelykorhaz.hu – 2017. március 8.; 

– Közigállás honlapja – 2017. március 13. 

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

 


