
Pályázati hirdetmény betölthető állásokra 
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2017. EüK. 8. 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 



Szent Imre Egyetemi Oktatókórház (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 Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság honlapján való 

megjelenéstől (2017. április 10.) 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 pályázati anyagokat Szent Imre Egyetemi Oktatókórház (1115 Budapest, Tétényi út 12–16.), Prof. 

Dr. Bedros J. Róbert főigazgató részére kell postai úton benyújtani. 

*** 

A Debreceni Egyetem Rektora (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), a munka törvénykönyvéről szóló 

2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), valamint a Kjt. egészségügyi intézményekben történő 

végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) előírásai 



alapján a Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2–26.) 

főigazgatói (egyetemi kórház vezetői) feladatainak munkaviszony keretében történő ellátására. 

Munkáltató: Debreceni Egyetem. 

Betöltendő munkakör: főigazgató (vezető állású munkavállaló). 

A munkaviszony időtartama: 5 éves határozott időre szól, 3 hónapos próbaidő kikötésével. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház székhelye és telephelyei. 

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

szervezeti egységeként, egyetemi kórházaként várhatóan 2017. július 1-jével létrejövő egészségügyi 

szolgáltató teljes munkaidőben történő vezetése. Ennek keretében, jogszabályi előírások 

megtartásával és az egyetemi kórház működési rendjében meghatározottak figyelembevételével 

irányítja, szervezi és ellenőrzi a vezetése alatt álló egyetemi kórházat. 

Feladata továbbá az egyetemi kórház vezetése, szakmai működésének tervezése, szervezése az 

intézmény költségvetése szerint rendelkezésre álló gazdasági keretek között, továbbá: 

– az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvényben foglaltak, valamint 

az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint a területi egészségügyi szolgáltatások 

nyújtása, a szakellátás különböző progresszivitású szintjei szerinti betegellátás biztosítása; 

– a tancélú gyógyító-megelőző tevékenység keretében a Debreceni Egyetem képzési és kutatási 

feladatainak ellátásában történő részvétel biztosítása; 

– az egyetemi kórház költségvetési keretein belül az egyetemi kórház személyi és tárgyi feltételeinek 

biztosítása; 

– az egyetemi kórház dolgozói – a kancellár hatáskörébe tartozó feladatokat ellátó alkalmazottak 

kivételével – felett a munkáltatói jogok – a bérgazdálkodást érintő, a kancellár egyetértésével hozott 

döntések kivételével – gyakorlása; 

– az egyetemi kórház szakmai működésével kapcsolatos tervezési, szervezési tevékenység irányítása, 

a belső kontrollrendszer működtetése, a nyújtott egészségügyi szolgáltatások folyamatos ellenőrzése; 

– az egyetemi kórház működési rendjében meghatározott feladatok ellátása. 

Munkabér és juttatások: a főigazgató munkabérét és egyéb juttatásait a munkáltatói jogkör 

gyakorlója, a Debreceni Egyetem Rektora állapítja meg. Az egyéb juttatások körét és mértékét a 

Debreceni Egyetem hatályos szabályzatai határozzák meg. 

Pályázati feltételek: 

– a gyógyintézetek vezetőjének és vezető-helyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a 

vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 

28.) EüM rendelet alapján: 



– (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintű végzettség1, 

– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés, 

– legalább ötéves vezetői gyakorlat2, 

valamint: 

– büntetlen előélet, 

– cselekvőképesség. 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37. § (6) bekezdése alapján a főigazgató 

munkaviszonya legfeljebb a hatvanötödik életév betöltéséig szólhat. 

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 13. §-a értelmében a 

főigazgató egészségügyi szolgáltatónál más vezetői megbízatást nem tölthet be, és egészségügyi 

tevékenységet csak a szakképesítése szerinti egészségügyi tevékenység gyakorlási jogának 

fenntartásához szükséges mértékben, a munkáltatói jogkör gyakorlója előzetes engedélyében foglalt 

időtartamban végezhet, azzal, hogy a főigazgató ezen tevékenysége semmilyen formában nem 

akadályozhatja a munkaszerződésében meghatározott munkaköre munkaidőben történő ellátását. 

A főigazgatói munkakör betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. 

évi CLII. törvény értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– az egészségügyi tevékenységek egyes ellátási formáinak – így különösen az egészségügyi alapellátás 

és ügyeleti ellátás, járóbeteg-szakellátás és diagnosztika, fekvőbeteg-szakellátás, illetve egészségügyi 

megelőző ellátások – komplex, összehangolt, az ellátási szintek egyazon egészségügyi szolgáltatón 

belüli egymásra épülésével megvalósuló irányításában, folyamat-menedzsmentjében és betegút-, 

illetve ellátás-szervezésében szerzett, legalább 3 éves gyakorlat, tapasztalat, 

– finanszírozási tevékenységet végző szervnél szerzett vezetői tapasztalat; 

– orvosi szakvizsga megléte, és legalább 5 év időtartamú szakorvosi tevékenység végzése; 

– közigazgatási szakvizsga megléte; 

– válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett vezetői tapasztalat; 

– a kiemelt EU nyelvek valamelyikéből (angol/francia/német) államilag elismer, középfokú „C” típusú, 

vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga; 

– saninet informatikai rendszer ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– végzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolatai; 

– a pályázó személyes adatait tartalmazó, részletes, fényképes szakmai önéletrajz; 

http://hjegy.mhk.hu/cgi_bin_fiz/njt_doc.exe?docid=202552.1062934#foot1
http://hjegy.mhk.hu/cgi_bin_fiz/njt_doc.exe?docid=202552.1062934#foot1
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– az egyetemi kórház vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, mely tartalmazza a szakmai 

helyzetelemzésre épülő és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési 

elképzeléseket; 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány arról, hogy a pályázó megfelel a Kjt. 20. § 

(2), (2c), (2e) bekezdéseiben foglaltaknak; 

– a pályázati feltételként előírt vezetői beosztásban szerzett gyakorlat igazolása3; 

– szakorvosi tevékenységet igazoló okmányok (munkáltatói igazolások); 

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges kezeléséhez; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának a véleményezők és a 

döntéshozók részére történő sokszorosításához, továbbításához, azok megismeréséhez; 

– nyilatkozat arról, hogy megbízás esetén a pályázó vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének 

határidőben eleget tesz. 

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

munkáltatói jogkör gyakorlójának döntését követően, várhatóan 2017. július 1. napjától, de 

legkorábban az Emberi Erőforrások Miniszterének a munkaviszony létesítéséhez szükséges 

egyetértésének megadását követő napon tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: Belügyminisztérium Közszolgálati Személyzetfejlesztési 

Főigazgatóságának (http://bmkszf.hu) honlapján történő megjelenést követő 30 nap: 2017. május 28. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem rektorának történő megküldésével (4002 

Debrecen, Pf. 400). Kérjük, a borítékra írják rá a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 

RH/217/2017., valamint a munkakör megnevezését: „Kenézy Gyula Egyetemi Kórház főigazgató”, 

– elektronikus úton, a pályázatnak a rektor@unideb.hu email címre történő megküldésével. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a Kjt. 

20/A. §-ában, valamint a Korm. rendeletben foglaltak szerint történik. 

A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott 

bizottság véleményezi. A bizottság tagjai a Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében meghatározott 

személyek. 

A benyújtott pályázatok rangsorolásáról a Debreceni Egyetem szenátusa dönt. 

A főigazgatóval a Debreceni Egyetem Rektora létesít munkaviszonyt. A munkaviszony létesítésének 

előfeltétele az Emberi Erőforrások Miniszterének egyetértése. 

Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az általa 

benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétől 

számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre kerülnek. 

http://hjegy.mhk.hu/cgi_bin_fiz/njt_doc.exe?docid=202552.1062934#foot3
http://hjegy.mhk.hu/cgi_bin_fiz/njt_doc.exe?docid=202552.1062934#foot3


A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30. 

A pályázati kiírás közzétételének helye: Belügyminisztérium Közszolgálati Személyzetfejlesztési 

Főigazgatóságának honlapja: http://bmkszf.hu (elsődleges közzététel). 

A pályázati kiírás közzétételének ideje, a Belügyminisztérium Közszolgálati Személyzetfejlesztési 

Főigazgatósága általi publikálás dátuma: 2017. április 28. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: a Debreceni Egyetem honlapja, Egészségügyi Közlöny. 

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

*** 

A Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kardiológiai és Szívsebészeti Klinika (4032 Debrecen, Móricz 

Zsigmond krt. 22.). igazgatója a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a 

alapján pályázatot hirdet a DE KK Kardiológiai és Szívsebészeti Klinika, Kardiológiára klinikai vezető 

ápoló beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. július 1-jétől 2022. június 

30-ig szól. 

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Móricz Zsigmond krt. 22. 

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

humánerőforrás gazdálkodásban való részvétel. Hatékony és gazdaságos munkavégzés biztosítása. 

Szakdolgozói képzések, továbbképzések koordinálása. A szakdolgozók érvényes működési 

nyilvántartásának figyelemmel kísérése. A klinikán folyó ápolási és asszisztensi tevékenység 

koordinálása, ellenőrzése. Betegdokumentáció, ápolási dokumentáció vezetésének ellenőrzése, 

fejlesztése. Munkavédelmi és higiénés szabályok betartásának figyelemmel kísérése. 

Minőségirányítási rendszer működtetésében való részvétel. 

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

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

Pályázati feltételek: 

– egészségügyi főiskolai vagy egyetemi diploma; 

– vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban 

áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető; 

– büntetlen előélet; 

– cselekvőképesség; 

– jó kommunikációs készség, alkalmazkodó képesség, precizitás, terhelhetőség; 



– magyar állampolgár vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával 

rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– diplomás ápoló oklevél, egyetemi okleveles ápoló végzettség, egészségügyi menedzser oklevél; 

– érintett szakterületen szerzett 5 éves szakmai gyakorlat; 

– egészségügyi területen szerzett 5 éves vezetői tapasztalat; 

– felhasználói szintű számítógépes ismeretek; 

– MedSol informatikai rendszer ismerete; 

– angol nyelv társalgási szintű ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó személyi adatait, lakcímét, idegennyelv-tudását, szakmai 

munkáját, terveit, szakmai szervezetekben végzett munkáját, tisztségét; 

– szakmai önéletrajz, a végzettséget, szakképzettséget, idegennyelv-tudást igazoló iratok másolata, 

érvényes működési nyilvántartási kártya másolata, MESZK kártya másolata; 

– minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálásánál fontosnak tart; 

– külső pályázónál három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (nem szükséges 

hatósági bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási 

vagy foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta 

legfeljebb hat hónap telt el ); 

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és 

testületek megismerhetik és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul. 

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

be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 23. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Klinikai Központ 

Kardiológiai és Szívsebészeti Klinika igazgatója címére történő megküldésével (4032 Debrecen, 

Móricz Zsigmond krt. 22.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 

számot: OKAR/182/2017., valamint a beosztás megnevezését: „klinikai vezető ápoló”. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 22. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– www.unideb.hu; https://klinikaikozpont.unideb.hu – 2017. április 24. 



*** 

A Mátrai Gyógyintézet Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Oktató Kórháza 

főigazgatója (3233 Mátraháza, Mátrai Gyógyintézet, hrsz.: 7151.) pályázatot hirdet határozatlan 

idejű, közalkalmazotti jogviszonyban az alábbi állások betöltésére: 

pulmonológus szakorvos 

Feladata: munkaköri leírás alapján a szakorvosi végzettségének megfelelő gyógyító munka végzése, 

aktív részvétel a pulmonológiai team munkájában. 

Illetmény: kiemelt bérezés. 

Pályázati feltételek: orvosi diploma; 

– tüdőgyógyász szakvizsga megléte; 

– érvényes MOK tagság; 

– OONY-ba történt felvétel; 

– magyar nyelvtudás; 

– büntetlen előélet, cselekvőképesség. 

A pályázat elbírálásánál előny: 

– „orvosi rehabilitáció pulmonológia területén” szakvizsga megléte, vagy szakvizsga előtti állapot. 

Csatolandó dokumentumok: 

– OONY-ba történt felvétel és a MOK tagság igazolása; 

– végzettséget igazoló okiratok másolata, pl. egyetemi diploma, szakvizsga oklevél; 

– az előnynél hivatkozott szakvizsga előtti állapot igazolása (egyszerű másolatokban); 

– szakmai önéletrajz. 

Pályázati határidő: 2017. május 26. 

általános orvos 

Feladatai: az intézet gyógyító munkájában való részvétel, a munkaköri leírásban foglaltak alapján a 

kijelölt betegellátó osztályon orvosi tevékenység végzése. Aktív részvétel a pulmonológiai, a 

bronchológiai, valamint az intervenciós bronchológiai team munkájában. 

Illetmény: kiemelt bérezés. 

Pályázati feltételek: 

– orvosi diploma megléte; 



– MOK tagság, felvétel az orvosok országos nyilvántartásába; 

– magyar nyelvtudás; 

– büntetlen előélet, cselekvőképesség. 

Az állásra pályázhatnak friss diplomás orvosok is, akik a tüdőgyógyászat iránt érdeklődnek és vállalják 

intézetünkben a rezidensképzést, vagy már rezidensképzésben vesznek részt és intézetünk 

munkatársaként kívánják a rezidensképzést befejezni. Intézetünk a pulmonológus szakorvosképzést 

és a szakvizsga megszerzését támogatja. 

Csatolandó dokumentumok: 

– OONY-ba történt felvétel és a MOK tagság igazolása; 

– végzettséget igazoló okiratok másolata, pl. egyetemi diploma (egyszerű másolatban); 

– szakmai önéletrajz. 

Pályázati határidő: 2017. május 26. 

Mindkét pályázatra vonatkozó tudnivalók: 

Pályázatok leadásának módja: 

Levélben: 3233 Mátraháza, Mátrai Gyógyintézet, hrsz.: 7151. A borítékra kérjük ráírni: „Orvosi 

álláspályázat”. 

Személyesen: Dr. Urbán László PhD. főigazgató részére, Mátraháza, Mátrai Gyógyintézet, 

adminisztrációs épület. 

Egyéb információk: a munkakörök az elbírálást követően, három hónapos próbaidő kikötésével 

azonnal betölthetőek. Igény esetén szolgálati elhelyezést, vagy szolgálati lakást biztosítunk. 

A pályázathoz csatolandó: 

– nyilatkozatot a büntetlen előéletről (a 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt felvétel 

esetén kell benyújtani); 

– beleegyező nyilatkozatot, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a teljes pályázati anyagot 

megismerjék és a pályázat elbírálásához felhasználják. 

A munkakörökkel kapcsolatos további információt Dr. Urbán László PhD főigazgató nyújt 

munkanapokon 9–14 óra között a 06 (37) 574-505-ös telefonszámon. 

A pályázatokkal kapcsolatban bővebb és irányadó információk a kozigallas.hu honlapon találhatók. 

Az álláshirdetések a kozigallas.hu honlapon 2017. április 10-én kerültek közzétételre. 

*** 



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

hirdet Szülészet- nőgyógyászat összevont osztály orvosi állására. A kinevezés határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszonyban, teljes munkaidőben, orvos munkakörre történik. 

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron Megye, 9400 Sopron, Győri út 15. 

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

Ügyeletben, készenlétben történő részvétel. 

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

rendelkezései alapján, illetve megegyezés szerint. 

Pályázati feltételek: 

– orvosi diploma; 

– szülészet-nőgyógyászat szakképesítés vagy közvetlenül szakvizsga előtt álló; 

– legalább 4 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. június 11. 



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

(99) 514-243-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. május 12.; 

– Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság honlapján: 2017. május 12. 

*** 

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház (9700 Szombathely, Markusovszky L. utca 5.). a 

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

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Nukleáris Medicina 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 évre szól. 

A munkavégzés helye: Vas megye, 9700 Szombathely, Markusovszky L. utca 5. 

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

Osztályvezető főorvosi feladatok ellátása. 

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

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) megállapodás szerint rendelkezései az 

irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– egyetem, nukleáris medicina szakorvos. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakmai végzettséget igazoló okiratok másolatai (orvosi diploma, szakvizsga bizonyítvány); 

– szakmai önéletrajz; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázatát az illetékes bírálók véleményezzék és megismerjék; 



– működési nyilvántartás igazolása; 

– kamarai tagsági igazolás. 

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

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 15. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Markusovszky Egyetemi 

Oktatókórház címére történő megküldésével (9700 Szombathely, Markusovszky L. utca 5.). Kérjük a 

borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Sz/786-0/2017., valamint a 

munkakör megnevezését: „osztályvezető főorvos”. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 6. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 

– www.aeek.hu; 

– www.markusovszky.hu. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: bérezés egyéni megállapodás szerint, 

valamint lakhatási támogatás biztosítása. 

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság. A pályázati kiírás a 

munkáltató által a főigazgatóság részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a 

pályázatot kiíró szerv felel. 

*** 

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház (9700 Szombathely, Markusovszky Lajos u. 5.) a 

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

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház vegyész munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Vas megye, 9700 Szombathely, Markusovszky L. utca 5. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: vegyész 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, vegyész diploma. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 



– szakmai végzettséget igazoló okiratok másolatai (diploma); 

– 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: 2017. május 15. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Markusovszky Egyetemi 

Oktatókórház címére történő megküldésével (9700 Szombathely, Markusovszky L. utca 5.). Kérjük a 

borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Sz/786-0/2017., valamint a 

munkakör megnevezését: vegyész. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 6. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 

– www.aeek.hu; 

– www.markusovszky.hu. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: lakhatási támogatás biztosítása. 

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság. A pályázati kiírás a 

munkáltató által a Főigazgatóság részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a 

pályázatot kiíró szerv felel. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYVEZETŐI 

ÉS ORVOSVEZETŐI ÁLLÁSOKRA 

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

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 

Az érdi Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény (2030 Érd, Felső utca 39–41.) pályázatot hirdet 

bőrgyógyász szakorvosi állásra, teljes munkaidőben. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: a rendelőintézet ellátási területén lakó betegek ellátása, 

gondozása. 

Pályázati feltételek: 

– egyetem, bőrgyógyász/gondozó szakvizsga; 

– erkölcsi bizonyítvány; 

– iskolai végzettséget igazoló okirat (orvosi diploma, szakvizsga bizonyítvány), igazolás a működési 

nyilvántartásba vételről (érvényes működési engedély); 

– járóbetegszakellátásban szerzett, legalább 1–3 év szakmai tapasztalat; 

– felhasználói szintű hálózatismeret. 

Elvárt kompetenciák: 

– jó szintű betegközpontú gondolkodásmód, empátia. 

Megjegyzés: a feladat szabadfoglalkozású orvosként, vagy vállalkozási szerződés keretében is 

ellátható. Bérezés megegyezés szerint. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Dr. Romics László Egészségügyi 

Intézmény-Érd címére történő megküldésével (2030 Érd, Felső utca 39–41.). Kérjük a borítékon 

feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: „1903/Kszk/2017.”, valamint a 

munkakör megnevezését: „Bőrgyógyász szakorvos”. 

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Dr. Kőszegi Gábor, az intézet főigazgató 

főorvosa nyújt, a 06 (23) 365-600-as telefonszámon. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 19. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 22. 



A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázati kiírás a „Közigállás” honlapján 2017. április 24-én került közzétételre. 

*** 

Az érdi Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény (2030 Érd, Felső utca 39–41.) pályázatot hirdet 

szemész szakorvosi állásra, részmunkaidőben, heti 18 órás rendelés. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: a rendelőintézet ellátási területén lakó betegek ellátása, 

gondozása. 

Pályázati feltételek: 

– egyetem, szemész szakvizsga; 

– járóbeteg-szakellátásban szerzett, legalább 1–3 év szakmai tapasztalat; 

– erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló okirat (orvosi diploma, szakvizsga bizonyítvány), 

igazolás a működési nyilvántartásba vételről (érvényes működési engedély); 

– felhasználói szintű hálózatismeret. 

Elvárt kompetenciák: jó szintű betegközpontú gondolkodásmód, empátia. 

Megjegyzés: a feladat szabadfoglalkozású orvosként, vagy vállalkozási szerződés keretében is 

ellátható. Az Intézet Egynapos Sebészetén lehetőséget biztosítunk műtéti beavatkozásra. Bérezés 

megegyezés szerint. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Dr. Romics László Egészségügyi 

Intézmény-Érd címére történő megküldésével (2030 Érd, Felső utca 39–41.). Kérjük a borítékon 

feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: „1901/Kszk/2017.”, valamint a 

munkakör megnevezését: „Szemész szakorvos”. 

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Dr. Kőszegi Gábor, az intézet főigazgató 

főorvosa nyújt, 06 (23) 365-600-as telefonszámon. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 19. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 22. 

A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázati kiírás a „Közigállás” honlapján 2017. április 24-én került közzétételre. 

*** 

Az érdi Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény (2030 Érd, Felső utca 39–41.) pályázatot hirdet 

nőgyógyász szakorvosi állásra, teljes munkaidőben. 

A munkakörbe tartozó feladatok: Nőgyógyászati szakrendelés, terhesgondozás. 



Pályázati feltételek: 

– egyetem, szülész /nőgyógyász szakvizsga; 

– erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló okirat (orvosi diploma, szakvizsga bizonyítvány), 

igazolás a működési nyilvántartásba vételről (érvényes működési engedély); 

– szülészet-nőgyógyászat területén, legalább 1–3 év szakmai tapasztalat; 

– felhasználói szintű hálózatismeret. 

Elvárt kompetenciák: jó szintű betegközpontú gondolkodásmód, empátia. 

Megjegyzés: a feladat szabadfoglalkozású orvosként, vagy vállalkozási szerződés keretében is 

ellátható. Az Intézet Egynapos Sebészetén lehetőséget biztosítunk műtéti beavatkozásra. 

Előny: 

– egyetem, onkológia. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Dr. Romics László Egészségügyi 

Intézmény-Érd címére történő megküldésével (2030 Érd, Felső utca 39–41.). Kérjük a borítékon 

feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: „1902/Kszk/2017.”, valamint a 

munkakör megnevezését: „Nőgyógyász szakorvos”. 

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Dr. Kőszegi Gábor, az intézet főigazgató 

főorvosa nyújt, 06 (23) 365-600-as telefonszámon. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 19. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 22. 

A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázati kiírás a „Közigállás” honlapján 2017. április 24-én kerül közzétételre. 

*** 

Nagykőrös Város Önkormányzat (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.) pályázati felhívása. 

A munkahely és munkakör megnevezése: Nagykőrös III. számú házi gyermekorvosi alapellátási 

körzet, Nagykőrös, Széchényi tér 8. 

Ellátandó feladat: 

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

is); 

– területi ellátási kötelezettséggel; 

– vállalkozási formában; 

– az ügyeleti ellátásban való részvétel önkéntes vállalásával; 



– 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; 

– szakmai alkalmassági orvosi vélemény; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– képesítést igazoló okiratok hiteles másolata; 

– szakmai önéletrajz, motivációs levél; 

– működési nyilvántartásba való felvétel igazolása; 

– MOK tagság igazolása; 

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

pályázatot megismerjék, és abba betekintsenek. 

Juttatások, egyéb információk: 

– a pályázat beadásának határideje a megjelenéstől számított 30 napon belül; 

– a pályázat elbírálásának határideje: a pályázatot Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-

testülete bírálja el, a pályázati határidő lejártát követő ülésen; 

– szolgálati lakás kérdése személyes egyeztetés tárgyát képezi; 

– a praxisjog térítésmentesen kerül átadásra; 

– az álláshely betölthető: a pályázatok elbírálása után, a szükséges engedélyeztetési eljárást követően 

tölthető be; 

– a pályázat benyújtása: zárt borítékban, „Házi gyermekorvosi pályázat” megjelöléssel, Dr. Czira 

Szabolcs polgármester, 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.; 

– felvilágosítás kérhető: Aczél Zoltánnétól, az Önkormányzati Iroda vezetőjétől a 06 (53) 550-310-es 

telefonszámon; 

– a Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül 

eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a pályázat további közzétételének helye: Nagykőrös város honlapja. 

*** 

Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet (2750 Nagykőrös, Fáskert u. 1.) pályázati 

felhívása. 

Munkahely és munkakör megnevezése: Sebészeti szakrendelés, sebész, traumatológus szakorvos. 



Beosztás: sebész, traumatológus szakorvos. 

Feladata: A sebészeti, traumatológiai járóbeteg-szakrendelésen a betegek gyógyításában történő 

részvétel. 

Pályázati feltételek: 

– orvosi diploma; 

– sebészeti szakvizsga; 

– magyar állampolgárság; 

– MOK tagság igazolása. 

Pályázat elbírálásakor előnyt jelent: 

– traumatológiai szakvizsga. 

A pályázathoz csatolandó: 

– szakmai és személyi önéletrajz; 

– erkölcsi bizonyítvány; 

– diploma és szakvizsga bizonyítvány fénymásolata; 

– OONY-ba vételi igazolás; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagba a pályázatot elbíráló bizottság tagjai betekinthessenek. 

Juttatások, egyéb információk: a betölthető állással kapcsolatban részletes információ kérhető dr. 

Rácz Tibor orvosigazgatótól, a 06 (53) 351-761-es telefonszámon. 

Pályázat benyújtása: postai úton és/vagy elektronikusan 2017. május 31. napjáig. 

Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet (2750 Nagykőrös, Fáskert u. 1.), dr. Rácz 

Tibor orvosigazgató), e-mail cím: nkkorh@gmail.com. 

Somogy megye 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

Tolna megye 

Vas megye 

Veszprém megye 

Zala megye 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSHEZ KÖTÖTT ÁLLÁSOKRA 



Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház (3980 Sátoraljaújhely, Mártírok u. 5.) a közalkalmazottak jogállásáról 

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

Központi Intenzív osztály osztályvezető főnővér 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: irányítja és felügyeli az 

ápolási feladatok elvégzését szoros együttműködésben az osztály orvos-szakmai vezetőjével. 

Gondoskodik az anyagi eszközök hatékony felhasználásáról. Ellenőrzi a belső utasítások és a 

munkarend betartását, a dolgozók munkáját. Gondoskodik a napi munkaerőről, beosztásról, a 

terhelések arányos elosztásáról. Figyeli az ápolás korszerűsítésének lehetőségeit. Javaslatot tesz, 

tehet az ápolás színvonalának emelésére. Végzettségének – szakmai kompetenciájának megfelelően, 

a munkaköri leírása és a szakmai protokollok alapján végzi feladatait. 

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 rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– főiskola, diplomás ápoló; 

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

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

– gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások); 

– büntetlen előélet, cselekvőképesség; 

– egészségügyi alkalmasság; 

– érvényes működési engedély és kamarai tagság. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakmai önéletrajz; 

– iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolatban; 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– érvényes működési engedély és kamarai tagság igazolása; 

– 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. május 19. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bányácskiné Szabó Ildikó, mb. ápolási igazgató 

nyújt, a 06 (47) 525-305-ös 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: 18/04/2017., valamint a beosztás megnevezését: „osztályvezető főnővér”; 

– elektronikus úton Bányácskiné Szabó Ildikó, mb. ápolási igazgató részére a titkarsag@svoek.hu e-

mail címen keresztül; 

– személyesen: Bányácskiné Szabó Ildikó, mb. ápolási 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. május 26. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– ÁEEK, Közigállás holnapja – 2017. április 25.; 

– Munkáltató honlapja: www.ujhelykorhaz.hu – 2017. április 20. 

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

 

1 A diplomák és képesítések kölcsönös elismerésére vonatkozó Európai Uniós jogi normák szerinti, 

külföldi államban kiállított oklevél esetén szükséges – oklevéltől függően – magyar hatósági 

bizonyítvány csatolása, avagy az oklevélben tanúsított végzettség, ill. képzettség, a nemzeti 

felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben meghatározott végzettségnek/képzettségnek 

megfeleltetés igazolása. 

2 Vezetői gyakorlatként vezetői vagy magasabb vezetői (közép- vagy felsővezetői) gyakorlat egyaránt 

elfogadható. 

3 A vezetői beosztásra, valamint időtartamra történő hivatkozással kiadott munkáltatói igazolás 

hiteles másolata. 

 

http://hjegy.mhk.hu/cgi_bin_fiz/njt_doc.exe?docid=202552.1062934#foot_1_place
http://hjegy.mhk.hu/cgi_bin_fiz/njt_doc.exe?docid=202552.1062934#foot_2_place
http://hjegy.mhk.hu/cgi_bin_fiz/njt_doc.exe?docid=202552.1062934#foot_3_place

