Pályázati hirdetmény betölthető állásokra
2017. EüK. 14. szám pályázati felhívás
(hatályos: 2017.09.14 - )
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 Kft., telefonszám: 266-9290 vagy 266-9294) ad felvilágosítást.
A pályázatoknál kérjük – a hatályos jogszabályokra is figyelemmel – feltüntetni, hogy a pályázati
határidő kezdő időpontjának a hirdető a megjelenés melyik helyét tekinti. Eltérő közlés hiányában
a pályázati határidő hirdetmény szerinti kezdő időpontja az Egészségügyi Közlönyben való
megjelenés. A Közigazgatási Személyzetfejlesztési Főigazgatóság honlapján is megjelenő hirdetések
esetén a honlapon feltüntetett határidők az irányadók, eltérő közlés esetén is.
Amennyiben a közlésnél más időpontot nem jelöltünk meg, úgy a hirdetett állás a pályázatok
elbírálását követően azonnal betölthető. Az állások bérezése a hatályos jogszabályok alapján történik.
A szerkesztőség felhívja a hirdetők figyelmét arra, hogy a tévesen, hiányosan vagy félreérthető
módon megfogalmazott és így megküldött hirdetésekből adódó esetleges hibákért felelősséget
nem vállal.
Az esetleges hibák elkerülése érdekében kérjük, hogy hirdetéseiket ne kézírásos formában
juttassák el a szerkesztőség részére. Az olvashatatlanul megküldött hirdetések közzétételét nem
vállaljuk.
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
Markusovszky Egyetemi Oktatókórház 9700 Szombathely, Markusovszky utca 5.) a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Markusovszky
Egyetemi Oktatókórház Központi Aneszteziológiai és Intenzív Betegellátó Osztály Szombathely és
Celldömölk munkahelyekre szakorvos/szakorvos-jelölt munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Vas megye, 9700 Szombathely, Markusovszky utca 5., Vas megye, 9500
Celldömölk, Nagy Sándor tér 3.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: szakorvos/szakorvos-jelölt 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, szakvizsga/általános orvos diploma.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai végzettséget igazoló okiratok másolatai (orvosi diploma, szakvizsga bizonyítvány);
– működési nyilvántartás igazolása;
– szakmai önéletrajz;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázatát az illetékes bírálók véleményezzék és megismerjék.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal
betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 3.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével
(9700 Szombathely, Markusovszky utca 5.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: „Sz/1537-0/2017”, valamint a munkakör megnevezését:
„szakorvos/szakorvos-jelölt”;
– személyesen: Dr. Káldy Zoltán, Vas megye, 9700 Szombathely, Markusovszky utca 5.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.markusovszky.hu;
– www.aeek.hu.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a munkáltató kiemelt bérezést és lakhatási
támogatást biztosít.
A MEGYEI KORMÁNYHIVATALOK NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVEINEK
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEI
Zala Megyei Kormányhivatal (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi utca 10.) a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Zala Megyei
Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Egészségfejlesztési és Igazgatási Osztály osztályvezető,
megyei tisztiorvos munkakör betöltésére.
Az állami szolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű állami szolgálati jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: határozatlan idejű vezetői megbízás.
A munkavégzés helye: Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Göcseji út 24.
A munkakör betöltője az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X. 20.) Korm.
rendeletben meghatározott képzettség alapján látja el feladatait:
1. melléklet 34.1. pontja szerinti népegészségügyi feladatkörben felsőoktatásban szerzett általános
orvos, higiénikus orvos vagy fogorvos szakképzettség és szakorvosi képesítés szükséges a
feladatellátáshoz.
Ellátandó feladatok: az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI.
törvényben foglaltak alapján a megyei népegészségügyi feladatok.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben érdemi
döntéshozatal, különösen egészségügyi igazgatási és egészségfejlesztési koordinációs és hatósági
ügyek, valamint a kémiai biztonsági feladatok vonatkozásában, helyettesként közegészségügyi és
járványügyi feladatok ellátása.
A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése: Népegészségügyi
Főosztály Egészségfejlesztési és Igazgatási Osztály.
Az irányítása alá tartozó személyek száma: 6.
Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra az állami
tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény, a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi
CXCIX. törvény, valamint a Zala Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:

– magyar állampolgárság;
– cselekvőképesség;
– büntetlen előélet;
– egyetemi végzettség, a 315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet 1. melléklet 34.1. pontja szerinti általános
orvos vagy higiénikus orvos vagy fogorvos szakképzettség, valamint szakorvosi képesítés;
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása;
– hozzájárulás megbízhatósági vizsgálat lefolytatásához;
– egészségügyi alkalmasság.
Előnyt jelentő kompetenciák:
– egyetem, általános orvosi végzettség, valamint szakorvosi képesítés;
– jó szintű kreativitás, precizitás, jó szóbeli és írásbeli kommunikációs készség;
– jó szintű megbízhatóság, felelősségvállalás, problémamegoldó és döntési képesség;
– jó szintű együttműködés, konfliktus-kezelési és konfliktus-megelőzési képesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképpel ellátott, a pályázó személyi adatait tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz a 45/2012.
Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint;
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
– iskolai végzettséget, idegennyelv-tudást igazoló okmányok másolatai;
– nyilatkozat, mely szerint a benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben foglalt személyes adatainak
az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
– referenciák, amennyiben ilyennel rendelkezik;
– motivációs levél.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal
betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 13.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváthné Dr. Paizs Teréz főosztályvezető
asszony nyújt, a (92) 549-190-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Zala Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (8900
Zalaegerszeg, Kosztolányi utca 10.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő

azonosító számot: ZAB/060/1863-2/2017., valamint a munkakör megnevezését: „osztályvezető,
tisztiorvos”.
– elektronikus úton Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott asszony részére a hivatal@zalakozig.hu e-mail
címen keresztül.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatot a Zala Megyei
Kormányhivatal vezetője, valamint a Népegészségügyi Főosztály vezetője bírálja el. A pályázat kiírója
fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő pályázat hiányában a pályázati eljárást
eredménytelennek nyilvánítsa, és 30 napon belül új pályázatot írjon ki.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 27.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.kozigallas.hu – 2017. augusztus 5.;
– www.kormanyhivatal.hu/hu/zala – 2017. augusztus 4.
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYVEZETŐI
ÉS ORVOSVEZETŐI ÁLLÁSOKRA
Az Állami Egészségügyi Központ pályázati felhívásai
Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a továbbiakban: ÁEEK) (1125 Budapest, Diós árok 3.) a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A.–20/B. §-a,
22/B. §-a, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 208.–211. §-a (a továbbiakban: Mt.),
valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben
történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. Vhr.) 4. §-ában
és 7. §-ában meghatározottak szerint, továbbá a gyógyintézetek vezetőjének és vezetőhelyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt
pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet (a továbbiakban: EüMr.)
1. §-a és 6. §-a alapján pályázatot hirdet:
Almási Balogh Pál Kórház 3600 Ózd, Béke utca 1–3. főigazgatói (intézményvezetői) munkakör
munkaviszony keretében történő ellátására.
Munkáltató: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) 155. § (1)
bekezdés d) pontja, valamint a (4) bekezdés d) pontja alapján a munkaviszony létesítése és
megszüntetése az egészségügyért felelős miniszter kizárólagos jogkörébe tartozik, az egyéb
munkáltatói jogok gyakorlására az ÁEEK főigazgatója jogosult.
Munkakör: főigazgató (intézményvezető).
A jogviszony időtartama: legfeljebb 5 éves határozott időre szól, 3 hónapos próbaidő kikötésével.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Almási Balogh Pál Kórház (3600 Ózd, Béke utca 1–3.).

A főigazgató feladata: Az önálló költségvetési szervként működő intézmény teljes munkaidőben
történő vezetése. Ennek keretében, jogszabályi előírások megtartásával és az intézmény alapító
okiratában valamint Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak figyelembevételével
irányítja, szervezi és ellenőrzi a vezetése alatt álló intézményt. Rendszeresen ellenőrzi, hogy az
intézmény számára kitűzött feladatok a jogszabályoknak megfelelően, határidőre és az intézmény
érdekeinek megfelelően teljesüljenek.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó egyéb feladatok: az intézmény vezetése,
szakmai és gazdasági működésének tervezése, szervezése, továbbá:
– a költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása;
– az intézmény dolgozói felett a meghatározott munkáltatói jogkör gyakorlása;
– az intézmény szakmai és gazdasági területeinek működésével kapcsolatos tervezési, szervezési
tevékenység irányítása, a belső kontrollrendszer működtetése, a nyújtott egészségügyi szolgáltatások
folyamatos ellenőrzése;
– részvétel az egészségügyi struktúra-átalakításban és a térségi munkamegosztás kialakításában az
egészségügyi ellátások és a gazdasági-műszaki feladatok területén, együttműködésben a térség többi,
ÁEEK fenntartásába tartozó intézménnyel;
– az ÁEEK-kel való szoros együttműködés;
– a Szervezeti és Működési Szabályzat elkészítése és a kötelezően előírt szabályzatok, továbbá az
intézmény működését segítő egyéb szabályozások kiadása;
– az intézmény és a szervezeti egységek tevékenységének folyamatos értékelése;
– az orvosi és egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók
továbbképzésének biztosítása és felügyelete;
– a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, (nemzetközi
intézményekkel) kapcsolattartás;
– minőségirányítási rendszer működtetése;
– ügyiratkezelés irányítása és ellenőrzése.
Munkabér: a főigazgató munkabére az Mt.-ben meghatározottak szerint az egészségügyi intézmény
költségvetésének figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.
Pályázati feltételek:
Az EüMr. alapján:
– (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintű végzettség1;
– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés2;
– legalább ötéves vezetői gyakorlat3,

Valamint:
– büntetlen előélet;
– cselekvőképesség.
Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 13. § (1) bekezdés a) és
b) pontjaiban meghatározott feltételek fennállása esetén a főigazgató egészségügyi szolgáltatónál
más vezetői megbízatást nem tölthet be, továbbá az Mt. 211. § (1) bekezdése alapján további
munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesíthet. Ez utóbbitól megállapodás alapján el lehet térni.
A főigazgató egészségügyi tevékenységet csak a szakképesítése szerinti egészségügyi tevékenység
gyakorlási jogának fenntartásához szükséges mértékben, az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója
előzetes engedélyében foglalt időtartamban végezhet, azzal, hogy ezen tevékenysége semmilyen
formában nem akadályozhatja a munkaszerződésében meghatározott munkaköre munkaidőben
történő ellátását.
Az Mt. 211. § (2) bekezdése alapján a főigazgató
– nem szerezhet részesedést – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés
kivételével – a munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet is végző, vagy a
munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdálkodó szervezetben,
– nem köthet a saját nevében vagy javára a munkáltató tevékenységi körébe tartozó ügyletet,
továbbá
– köteles bejelenteni, ha a hozzátartozója tagja a munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló
tevékenységet is folytató vagy a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdasági
társaságnak, vagy vezetőként munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesített az ilyen tevékenységet is
folytató munkáltatónál.
A felek az Mt. 211. § (2) bekezdésében foglaltaktól megállapodásuk alapján eltérhetnek.
A főigazgatói megbízás az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII.
törvény értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– kórházban szerzett vezetői tapasztalat;
– orvosi szakvizsga megléte;
– széles körű informatikai ismeretek;
– válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat;
– idegen nyelv ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– végzettséget igazoló okiratok másolatai,

– a pályázó személyes adatait tartalmazó részletes – a https://www.aeek.hu/felsovezetoi-palyazatok
weboldalról letölthető – fényképes, szakmai adatlap,
– motivációs levél,
– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó 5 éves program, mely tartalmazza a szakmai
helyzetelemzésre épülő és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési
elképzeléseket, valamint a térség egyéb intézményeivel való stratégiai együttműködést,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,
– nyilatkozat, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának a véleményezők és a döntéshozók részére
történő sokszorosításához, továbbításához,
– a pályázati feltételként előírt vezetői beosztásban szerzett gyakorlat igazolása4.
A munkakör betölthetőségének időpontja várhatóan: a megbízási jogkör gyakorlója a pályázati
határidő lejártát követő 60 napon belül dönt a vezetői megbízásról.
A pályázat benyújtásának határideje: a KSZF honlapján történő közzétételtől (2017. szeptember 4.)
számított 30 napon belül.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak az ÁEEK (1525 Budapest 114. Pf. 32) címére történő megküldésével. Kérjük
a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot ÁEEK/ÉM/ABPK/01,
valamint a munkakör megnevezését: „Főigazgatói pályázat: Almási Balogh Pál Kórház”,
és elektronikus úton a humanpolitika3@aeek.hu e-mail címre.
A pályázat benyújtása akkor tekinthető megtörténtnek, ha a feltüntetett határidőig mind postai,
mind elektronikus úton beérkezett a megadott címekre.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázati eljárás lefolytatása, illetve a pályázatok elbírálása
a Kjt. 20/A. §-ában, valamint a Kjt. Vhr.-ben foglaltak szerint történik.
A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott
bizottság véleményezi. A bizottság tagjai a Kjt. Vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.
Az Eütv. 155. § (4) bekezdésének d) pontja alapján a főigazgatóval történő munkaviszony létesítése
az ÁEEK főigazgatójának javaslatára az egészségügyért felelős miniszter jogkörébe tartozik.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártától számított
60 napon belül.
A pályázati kiírás további közzétételének helye: a pályázati felhívás megjelenik a KSZF honlapján,
továbbá az Egészségügyi Közlönyben és az ÁEEK honlapján.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet elektronikus úton, a humanpolitika3@aeek.hu e-mail
címen.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasokminiszteriuma és a www.aeek.hu honlapon, továbbá az Almási Balogh Pál Kórház honlapján
szerezhetnek.
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.
A pályázati felhívás közzétevője a KSZF. A pályázati felhívás a munkáltató által a KSZF részére
megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
***
Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a továbbiakban: ÁEEK) (1125 Budapest, Diós árok 3.) a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A.–20/B. §-a,
22/B. §-a, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 208.–211. §-a (a továbbiakban: Mt.),
valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben
történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban. Kjt. Vhr.) 4. §-ában
és 7. §-ában meghatározottak szerint, továbbá a gyógyintézetek vezetőjének és vezetőhelyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt
pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet (a továbbiakban: EüMr.)
1. §-a és 6. §-a alapján pályázatot hirdet: Csolnoky Ferenc Kórház 8200 Veszprém, Kórház utca 1.
főigazgatói (intézményvezetői) munkakör munkaviszony keretében történő ellátására.
Munkáltató: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) 155. § (1)
bekezdés d) pontja, valamint a (4) bekezdés d) pontja alapján a munkaviszony létesítése és
megszüntetése az egészségügyért felelős miniszter kizárólagos jogkörébe tartozik, az egyéb
munkáltatói jogok gyakorlására az ÁEEK főigazgatója jogosult.
Munkakör: főigazgató (intézményvezető).
A jogviszony időtartama: legfeljebb 5 éves határozott időre szól, 3 hónapos próbaidő kikötésével.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Csolnoky Ferenc Kórház (8200 Veszprém, Kórház utca 1.).
A főigazgató feladata: az önálló költségvetési szervként működő intézmény teljes munkaidőben
történő vezetése. Ennek keretében, jogszabályi előírások megtartásával és az intézmény alapító
okiratában valamint Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak figyelembevételével
irányítja, szervezi és ellenőrzi a vezetése alatt álló intézményt. Rendszeresen ellenőrzi, hogy az
intézmény számára kitűzött feladatok a jogszabályoknak megfelelően, határidőre és az intézmény
érdekeinek megfelelően teljesüljenek.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó egyéb feladatok:
– az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági működésének tervezése, szervezése, továbbá:
– a költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása,

– az intézmény dolgozói felett a meghatározott munkáltatói jogkör gyakorlása,
– az intézmény szakmai és gazdasági területeinek működésével kapcsolatos tervezési, szervezési
tevékenység irányítása, a belső kontrollrendszer működtetése, a nyújtott egészségügyi szolgáltatások
folyamatos ellenőrzése,
– részvétel az egészségügyi struktúra-átalakításban és a térségi munkamegosztás kialakításában az
egészségügyi ellátások és a gazdasági-műszaki feladatok területén, együttműködésben a térség többi,
ÁEEK fenntartásába tartozó intézménnyel,
– az ÁEEK-kel való szoros együttműködés,
– a Szervezeti és Működési Szabályzat elkészítése és a kötelezően előírt szabályzatok, továbbá az
intézmény működését segítő egyéb szabályozások kiadása,
– az intézmény és a szervezeti egységek tevékenységének folyamatos értékelése,
– az orvosi és egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók
továbbképzésének biztosítása és felügyelete,
– a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, (nemzetközi
intézményekkel) kapcsolattartás,
– minőségirányítási rendszer működtetése,
– ügyiratkezelés irányítása és ellenőrzése.
Munkabér: a főigazgató munkabére az Mt.-ben meghatározottak szerint az egészségügyi intézmény
költségvetésének figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.
Pályázati feltételek:
Az EüMr. alapján:
– (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintű végzettség5;
– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés6;
– legalább ötéves vezetői gyakorlat7,
Valamint:
– büntetlen előélet;
– cselekvőképesség.
Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 13. § (1) bekezdés a) és
b) pontjaiban meghatározott feltételek fennállása esetén a főigazgató egészségügyi szolgáltatónál
más vezetői megbízatást nem tölthet be, továbbá az Mt. 211. § (1) bekezdése alapján további
munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesíthet. Ez utóbbitól megállapodás alapján el lehet térni.

A főigazgató egészségügyi tevékenységet csak a szakképesítése szerinti egészségügyi tevékenység
gyakorlási jogának fenntartásához szükséges mértékben, az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója
előzetes engedélyében foglalt időtartamban végezhet, azzal, hogy ezen tevékenysége semmilyen
formában nem akadályozhatja a munkaszerződésében meghatározott munkaköre munkaidőben
történő ellátását.
Az Mt. 211. § (2) bekezdése alapján a főigazgató
– nem szerezhet részesedést – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés
kivételével – a munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet is végző, vagy a
munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdálkodó szervezetben,
– nem köthet a saját nevében vagy javára a munkáltató tevékenységi körébe tartozó ügyletet,
továbbá
– köteles bejelenteni, ha a hozzátartozója tagja a munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló
tevékenységet is folytató vagy a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdasági
társaságnak, vagy vezetőként munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesített az ilyen tevékenységet is
folytató munkáltatónál.
A felek az Mt. 211. § (2) bekezdésében foglaltaktól megállapodásuk alapján eltérhetnek.
A főigazgatói megbízás az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII.
törvény értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– kórházban szerzett vezetői tapasztalat;
– orvosi szakvizsga megléte;
– széles körű informatikai ismeretek;
– válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat;
– idegen nyelv ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– végzettséget igazoló okiratok másolatai;
– a pályázó személyes adatait tartalmazó részletes – a https://www.aeek.hu/felsovezetoi-palyazatok
weboldalról letölthető – fényképes, szakmai adatlap;
– motivációs levél;
– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó 5 éves program, mely tartalmazza a szakmai
helyzetelemzésre épülő és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési
elképzeléseket, valamint a térség egyéb intézményeivel való stratégiai együttműködést;
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez;
– nyilatkozat, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának a véleményezők és a döntéshozók részére
történő sokszorosításához, továbbításához;
– a pályázati feltételként előírt vezetői beosztásban szerzett gyakorlat igazolása8.
A munkakör betölthetőségének időpontja várhatóan: a megbízási jogkör gyakorlója a pályázati
határidő lejártát követő 60 napon belül dönt a vezetői megbízásról.
A pályázat benyújtásának határideje:
A KSZF honlapján (2017. szeptember 4.) történő közzétételtől számított 30 napon belül.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az ÁEEK (1525 Budapest 114. Pf. 32) címére történő megküldésével.
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot
„ÁEEK/KD/CSFK/01”, valamint a munkakör megnevezését: „Főigazgatói pályázat: Csolnoky Ferenc
Kórház”.
és elektronikus úton a humanpolitika3@aeek.hu e-mail címre.
A pályázat benyújtása akkor tekinthető megtörténtnek, ha a feltüntetett határidőig mind postai,
mind elektronikus úton beérkezett a megadott címekre.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázati eljárás lefolytatása, illetve a pályázatok elbírálása a Kjt. 20/A. §-ában, valamint a Kjt. Vhr.ben foglaltak szerint történik.
A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott
bizottság véleményezi. A bizottság tagjai a Kjt. Vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.
Az Eütv. 155. § (4) bekezdésének d) pontja alapján a főigazgatóval történő munkaviszony létesítése
az ÁEEK főigazgatójának javaslatára az egészségügyért felelős miniszter jogkörébe tartozik.
A pályázat elbírálásának határideje: pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártától számított 60
napon belül.
A pályázati kiírás további közzétételének helye: a pályázati felhívás megjelenik a KSZF honlapján,
továbbá az Egészségügyi Közlönyben és az ÁEEK honlapján.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet elektronikus úton, a humanpolitika3@aeek.hu e-mail
címen.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasokminiszteriuma és a www.aeek.hu honlapon, továbbá a Csolnoky Ferenc Kórház honlapján
szerezhetnek.

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.
A pályázati felhívás közzétevője a KSZF. A pályázati felhívás a munkáltató által a KSZF részére
megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
***
Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a továbbiakban: ÁEEK) (1125 Budapest, Diós árok 3.) a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A.–20/B. §-a,
22/B. §-a, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 208.–211. §-a (a továbbiakban: Mt.),
valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben
történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. Vhr.) 4. §-ában
és 7. §-ában meghatározottak szerint, továbbá a gyógyintézetek vezetőjének és vezetőhelyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt
pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet (a továbbiakban: EüMr.)
5. §-a és 6. §-a alapján pályázatot hirdet: Csolnoky Ferenc Kórház (8200 Veszprém, Kórház utca 1.)
gazdasági igazgatói munkakör munkaviszony keretében történő ellátására.
Munkáltató: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) 155. § (1)
bekezdés e) pontja, valamint a (4) bekezdés d) pontja alapján a munkaviszony létesítése és
megszüntetése az egészségügyért felelős miniszter kizárólagos jogkörébe tartozik, a díjazás
megállapítása az ÁEEK főigazgatójának jogkörébe tartozik, az egyéb munkáltatói jogok gyakorlására
az Intézmény főigazgatója jogosult.
Munkakör: gazdasági igazgató.
A jogviszony időtartama: legfeljebb 5 éves határozott időre szól, 3 hónapos próbaidő kikötésével.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Csolnoky Ferenc Kórház (8200 Veszprém, Kórház utca 1.).
A gazdasági igazgató feladata: a szervezet működésével összefüggő gazdasági, pénzügyi és a
számviteli rendszer stratégiájának kialakítása és működtetése a mindenkor hatályos jogszabályok
figyelembevételével, teljes munkaidőben történő munkavégzés keretében.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
– a gazdasági szervezet irányítása, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) rögzített feladatok ellátása, ezen belül:
– a költségvetési szerv előirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási,
adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátása;
– az intézmény működésével összefüggő gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelős irányítása;
– az intézmény működtetésével, üzemeltetésével a beruházásokkal, a vagyon használatával
kapcsolatos feladatok ellátása;

– az intézmény éves költségvetésének és az előírt féléves és év végi beszámolóinak, pénzforgalmi
jelentéseinek elkészítése, a költségvetés és beszámolók adatai valódiságának biztosítása;
– a bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó előírások
érvényesítése;
– szoros együttműködés az ÁEEK-kel.
Munkabér: a gazdasági igazgató munkabére az Mt.-ben meghatározottak szerint az egészségügyi
intézmény költségvetésének figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.
Pályázati feltételek:
Az EüMr., valamint az Ávr. alapján:
– felsőoktatásban szerzett végzettség9 és emellett;
– okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy ezzel
egyenértékű szakképesítés, vagy
– gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői – 2012. január 1. előtt az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti ellenjegyzői –, vagy a számvitelről szóló 2000.
évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában
költségvetési szervnél szerzett legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlat, valamint mérlegképes
könyvelői szakképesítés vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség, valamint;
– legalább hároméves vezetői gyakorlat10;
– a gazdasági vezetőnek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében
szerepelnie kell az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a
tevékenység ellátására jogosító engedéllyel.
Valamint:
– büntetlen előélet;
– cselekvőképesség.
Az Mt. 211. § (2) bekezdése alapján a gazdasági igazgató
– nem szerezhet részesedést – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés
kivételével – a munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet is végző, vagy a
munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdálkodó szervezetben;
– nem köthet a saját nevében vagy javára a munkáltató tevékenységi körébe tartozó ügyletet,
továbbá
– köteles bejelenteni, ha a hozzátartozója tagja a munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló
tevékenységet is folytató vagy a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdasági
társaságnak, vagy vezetőként munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesített az ilyen tevékenységet is
folytató munkáltatónál.

A felek az Mt. 211. § (2) bekezdésében foglaltaktól megállapodásuk alapján eltérhetnek.
A gazdasági igazgatói munkakör betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló
2007. évi CLII. törvény értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egészségügyi szolgáltatónál pénzügyi, gazdasági területen szerzett legalább 3–5 éves vezetői
gyakorlat, és /vagy
– költségvetési szervnél pénzügyi, gazdasági területen szerzett legalább 3–5 éves vezetői gyakorlat;
– közbeszerzési eljárásokra vonatkozó szakmai ismeretek, illetve gyakorlat;
– széles körű informatikai ismeretek;
– idegen nyelv ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– végzettséget igazoló okiratok másolatai;
– a pályázó személyes adatait tartalmazó részletes – a https://www.aeek.hu/felsovezetoi-palyazatok
weboldalról letölthető – fényképes, szakmai adatlap;
– motivációs levél;
– az intézmény gazdasági vezetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes, 5 éves program;
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez;
– nyilatkozat, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának a véleményezők és a döntéshozók részére
történő sokszorosításához, továbbításához;
– a pályázati feltételként előírt vezetői beosztásban szerzett gyakorlat igazolása11.
A munkakör betölthetőségének időpontja várhatóan: a megbízási jogkör gyakorlója a pályázati
határidő lejártát követő 60 napon belül dönt a vezetői megbízásról.
A pályázat benyújtásának határideje:
A KSZF honlapján történő közzétételtől (2017. szeptember 4.) számított 30 napon belül.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak az ÁEEK (1525 Budapest 114. Pf. 32.)
címére történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: ÁEEK/KD/CSFK/02, valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági Igazgatói
pályázat: Csolnoky Ferenc Kórház,
és
– elektronikus úton a humanpolitika3@aeek.hu e-mail címre.

A pályázat benyújtása akkor tekinthető megtörténtnek, ha a feltüntetett határidőig mind postai,
mind elektronikus úton beérkezett a megadott címekre.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázati eljárás lefolytatása, illetve a pályázatok elbírálása
a Kjt. 20/A. §-ában, valamint a Kjt. Vhr.-ben foglaltak szerint történik.
A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott
bizottság véleményezi. A bizottság tagjai a Kjt. Vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.
Az Eütv. 155. § (4) bekezdésének e) pontja alapján a gazdasági igazgatóval történő munkaviszony
létesítése az ÁEEK főigazgatójának javaslatára az egészségügyért felelős miniszter jogkörébe tartozik.
A pályázat elbírálásának határideje:
Pályázat benyújtásának határidejétől számított 60 nap.
A pályázati kiírás közzétételének helye:
A pályázati felhívás megjelenik a KSZF honlapján, továbbá az Egészségügyi Közlönyben és az ÁEEK
honlapján.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet elektronikus úton, a humanpolitika3@aeek.hu e-mail
címen.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt: a www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasokminiszteriuma és a www.aeek.hu honlapon, továbbá a Csolnoky Ferenc Kórház honlapján
szerezhetnek.
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.
A pályázati felhívás közzétevője a KSZF. A pályázati felhívás a munkáltató által a KSZF részére
megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
***
Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a továbbiakban: ÁEEK) (1125 Budapest, Diós árok 3.) a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A.–20/B. §-a,
22/B. §-a, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 208.–211. §-a (a továbbiakban: Mt.),
valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben
történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. Vhr.) 4. §-ában
és 7. §-ában meghatározottak szerint, továbbá a gyógyintézetek vezetőjének és vezetőhelyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt
pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet (a továbbiakban: EüMr.)
1. §-a és 6. §-a alapján pályázatot hirdet: Jávorszky Ödön Kórház (2600 Vác, Argenti Döme tér 1–3.)
főigazgatói (intézményvezetői) munkakör munkaviszony keretében történő ellátására.
Munkáltató: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) 155. § (1)
bekezdés d) pontja, valamint a (4) bekezdés d) pontja alapján a munkaviszony létesítése és

megszüntetése az egészségügyért felelős miniszter kizárólagos jogkörébe tartozik, az egyéb
munkáltatói jogok gyakorlására az ÁEEK főigazgatója jogosult.
Munkakör: főigazgató (intézményvezető)
A jogviszony időtartama: legfeljebb 5 éves határozott időre szól, 3 hónapos próbaidő kikötésével.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Jávorszky Ödön Kórház (2600 Vác, Argenti Döme tér 1–3.).
A főigazgató feladata: az önálló költségvetési szervként működő intézmény teljes munkaidőben
történő vezetése. Ennek keretében, jogszabályi előírások megtartásával és az intézmény alapító
okiratában valamint Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak figyelembevételével
irányítja, szervezi és ellenőrzi a vezetése alatt álló intézményt. Rendszeresen ellenőrzi, hogy az
intézmény számára kitűzött feladatok a jogszabályoknak megfelelően, határidőre és az intézmény
érdekeinek megfelelően teljesüljenek.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó egyéb feladatok:
– az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági működésének tervezése, szervezése, továbbá:
– a költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása;
– az intézmény dolgozói felett a meghatározott munkáltatói jogkör gyakorlása;
– az intézmény szakmai és gazdasági területeinek működésével kapcsolatos tervezési, szervezési
tevékenység irányítása, a belső kontrollrendszer működtetése, a nyújtott egészségügyi szolgáltatások
folyamatos ellenőrzése;
– részvétel az egészségügyi struktúra-átalakításban és a térségi munkamegosztás kialakításában az
egészségügyi ellátások és a gazdasági-műszaki feladatok területén, együttműködésben a térség többi,
ÁEEK fenntartásába tartozó intézménnyel;
– az ÁEEK-kel való szoros együttműködés;
– a Szervezeti és Működési Szabályzat elkészítése és a kötelezően előírt szabályzatok, továbbá az
intézmény működését segítő egyéb szabályozások kiadása;
– az intézmény és a szervezeti egységek tevékenységének folyamatos értékelése;
– az orvosi és egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók
továbbképzésének biztosítása és felügyelete;
– a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, (nemzetközi
intézményekkel) kapcsolattartás;
– minőségirányítási rendszer működtetése;
– ügyiratkezelés irányítása és ellenőrzése.

Munkabér: a főigazgató munkabére az Mt.-ben meghatározottak szerint az egészségügyi intézmény
költségvetésének figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.
Pályázati feltételek:
Az EüMr. alapján:
– (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintű végzettség12;
– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés13;
– legalább ötéves vezetői gyakorlat14,
Valamint:
– büntetlen előélet;
– cselekvőképesség.
Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 13. § (1) bekezdés a) és
b) pontjaiban meghatározott feltételek fennállása esetén a főigazgató egészségügyi szolgáltatónál
más vezetői megbízatást nem tölthet be, továbbá az Mt. 211. § (1) bekezdése alapján további
munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesíthet. Ez utóbbitól megállapodás alapján el lehet térni.
A főigazgató egészségügyi tevékenységet csak a szakképesítése szerinti egészségügyi tevékenység
gyakorlási jogának fenntartásához szükséges mértékben, az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója
előzetes engedélyében foglalt időtartamban végezhet, azzal, hogy ezen tevékenysége semmilyen
formában nem akadályozhatja a munkaszerződésében meghatározott munkaköre munkaidőben
történő ellátását.
Az Mt. 211. § (2) bekezdése alapján a főigazgató
– nem szerezhet részesedést – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés
kivételével – a munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet is végző, vagy a
munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdálkodó szervezetben;
– nem köthet a saját nevében vagy javára a munkáltató tevékenységi körébe tartozó ügyletet,
továbbá
– köteles bejelenteni, ha a hozzátartozója tagja a munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló
tevékenységet is folytató vagy a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdasági
társaságnak, vagy vezetőként munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesített az ilyen tevékenységet is
folytató munkáltatónál.
A felek az Mt. 211. § (2) bekezdésében foglaltaktól megállapodásuk alapján eltérhetnek.
A főigazgatói megbízás az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII.
törvény értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

– kórházban szerzett vezetői tapasztalat;
– orvosi szakvizsga megléte;
– széles körű informatikai ismeretek;
– válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat;
– idegen nyelv ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– végzettséget igazoló okiratok másolatai;
– a pályázó személyes adatait tartalmazó részletes – a https://www.aeek.hu/felsovezetoi-palyazatok
weboldalról letölthető – fényképes, szakmai adatlap;
– motivációs levél;
– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó 5 éves program, mely tartalmazza a szakmai
helyzetelemzésre épülő és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési
elképzeléseket, valamint a térség egyéb intézményeivel való stratégiai együttműködést;
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez;
– nyilatkozat, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának a véleményezők és a döntéshozók részére
történő sokszorosításához, továbbításához;
– a pályázati feltételként előírt vezetői beosztásban szerzett gyakorlat igazolása15.
A munkakör betölthetőségének időpontja várhatóan: a megbízási jogkör gyakorlója a pályázati
határidő lejártát követő 60 napon belül dönt a vezetői megbízásról.
A pályázat benyújtásának határideje: a KSZF honlapján történő közzétételtől (2017. szeptember 4.)
számított 30 napon belül.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az ÁEEK (1525 Budapest 114. Pf. 32) címére történő megküldésével.
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot ÁEEK/KM/JÖK/01,
valamint a munkakör megnevezését: Főigazgatói pályázat: Jávorszky Ödön Kórház,
és elektronikus úton a humanpolitika3@aeek.hu e-mail címre.
A pályázat benyújtása akkor tekinthető megtörténtnek, ha a feltüntetett határidőig mind postai,
mind elektronikus úton beérkezett a megadott címekre.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati eljárás lefolytatása, illetve a pályázatok elbírálása a Kjt. 20/A. §-ában, valamint a Kjt. Vhr.ben foglaltak szerint történik.
A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott
bizottság véleményezi. A bizottság tagjai a Kjt. Vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.
Az Eütv. 155. § (4) bekezdésének d) pontja alapján a főigazgatóval történő munkaviszony létesítése
az ÁEEK főigazgatójának javaslatára az egészségügyért felelős miniszter jogkörébe tartozik.
A pályázat elbírálásának határideje:
Pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártától számított 60 napon belül.
A pályázati kiírás további közzétételének helye: a pályázati felhívás megjelenik a KSZF honlapján,
továbbá az Egészségügyi Közlönyben és az ÁEEK honlapján.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet elektronikus úton, a humanpolitika3@aeek.hu e-mail
címen.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasokminiszteriuma és a www.aeek.hu honlapon, továbbá a Jávorszky Ödön Kórház honlapján
szerezhetnek.
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.
A pályázati felhívás közzétevője a KSZF. A pályázati felhívás a munkáltató által a KSZF részére
megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
***
Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a továbbiakban: ÁEEK) (1125 Budapest, Diós árok 3.) a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A.–20/B. §-a,
22/B. §-a, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 208.–211. §-a (a továbbiakban: Mt.),
valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben
történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. Vhr.) 4. §-ában
és 7. §-ában meghatározottak szerint, továbbá a gyógyintézetek vezetőjének és vezetőhelyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt
pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet (a továbbiakban: EüMr.)
1. §-a és 6. §-a alapján pályázatot hirdet: Országos Klinikai Idegtudományi Intézet (1145 Budapest,
Amerikai út 57.) főigazgatói (intézményvezetői) munkakör munkaviszony keretében történő
ellátására.
Munkáltató: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) 155. § (1)
bekezdés d) pontja, valamint a (4) bekezdés d) pontja alapján a munkaviszony létesítése és
megszüntetése az egészségügyért felelős miniszter kizárólagos jogkörébe tartozik, az egyéb
munkáltatói jogok gyakorlására az ÁEEK főigazgatója jogosult.
Munkakör: főigazgató (intézményvezető).

A jogviszony időtartama: legfeljebb 5 éves határozott időre szól, 3 hónapos próbaidő kikötésével.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Országos Klinikai Idegtudományi Intézet (1145 Budapest, Amerikai út 57.).
A főigazgató feladata: az önálló költségvetési szervként működő intézmény teljes munkaidőben
történő vezetése. Ennek keretében, jogszabályi előírások megtartásával és az intézmény alapító
okiratában valamint Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak figyelembevételével
irányítja, szervezi és ellenőrzi a vezetése alatt álló intézményt. Rendszeresen ellenőrzi, hogy az
intézmény számára kitűzött feladatok a jogszabályoknak megfelelően, határidőre és az intézmény
érdekeinek megfelelően teljesüljenek.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó egyéb feladatok:
– az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági működésének tervezése, szervezése, továbbá:
– a költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása;
– az intézmény dolgozói felett a meghatározott munkáltatói jogkör gyakorlása;
– az intézmény szakmai és gazdasági területeinek működésével kapcsolatos tervezési, szervezési
tevékenység irányítása, a belső kontrollrendszer működtetése, a nyújtott egészségügyi szolgáltatások
folyamatos ellenőrzése;
– részvétel az egészségügyi struktúra-átalakításban és a térségi munkamegosztás kialakításában az
egészségügyi ellátások és a gazdasági-műszaki feladatok területén, együttműködésben a térség többi,
ÁEEK fenntartásába tartozó intézménnyel;
– az ÁEEK-kel való szoros együttműködés;
– a Szervezeti és Működési Szabályzat elkészítése és a kötelezően előírt szabályzatok, továbbá az
intézmény működését segítő egyéb szabályozások kiadása;
– az intézmény és a szervezeti egységek tevékenységének folyamatos értékelése;
– az orvosi és egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók
továbbképzésének biztosítása és felügyelete;
– a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, (nemzetközi
intézményekkel) kapcsolattartás;
– minőségirányítási rendszer működtetése;
– ügyiratkezelés irányítása és ellenőrzése.
Munkabér: a főigazgató munkabére az Mt.-ben meghatározottak szerint az egészségügyi intézmény
költségvetésének figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.
Pályázati feltételek:
Az EüMr. alapján:

– (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintű végzettség16;
– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés17;
– legalább ötéves vezetői gyakorlat18.
Valamint:
– büntetlen előélet;
– cselekvőképesség.
Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 13. § (1) bekezdés a) és
b) pontjaiban meghatározott feltételek fennállása esetén a főigazgató egészségügyi szolgáltatónál
más vezetői megbízatást nem tölthet be, továbbá az Mt. 211. § (1) bekezdése alapján további
munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesíthet. Ez utóbbitól megállapodás alapján el lehet térni.
A főigazgató egészségügyi tevékenységet csak a szakképesítése szerinti egészségügyi tevékenység
gyakorlási jogának fenntartásához szükséges mértékben, az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója
előzetes engedélyében foglalt időtartamban végezhet, azzal, hogy ezen tevékenysége semmilyen
formában nem akadályozhatja a munkaszerződésében meghatározott munkaköre munkaidőben
történő ellátását.
Az Mt. 211. § (2) bekezdése alapján a főigazgató
– nem szerezhet részesedést – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés
kivételével – a munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet is végző, vagy a
munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdálkodó szervezetben;
– nem köthet a saját nevében vagy javára a munkáltató tevékenységi körébe tartozó ügyletet,
továbbá;
– köteles bejelenteni, ha a hozzátartozója tagja a munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló
tevékenységet is folytató vagy a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdasági
társaságnak, vagy vezetőként munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesített az ilyen tevékenységet is
folytató munkáltatónál.
A felek az Mt. 211. § (2) bekezdésében foglaltaktól megállapodásuk alapján eltérhetnek.
A főigazgatói megbízás az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII.
törvény értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– kórházban szerzett vezetői tapasztalat;
– orvosi szakvizsga megléte;
– széles körű informatikai ismeretek;
– válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat;

– idegen nyelv ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– végzettséget igazoló okiratok másolatai;
– a pályázó személyes adatait tartalmazó részletes – a https://www.aeek.hu/felsovezetoi-palyazatok
weboldalról letölthető – fényképes, szakmai adatlap;
– motivációs levél;
– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó 5 éves program, mely tartalmazza a szakmai
helyzetelemzésre épülő és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési
elképzeléseket, valamint a térség egyéb intézményeivel való stratégiai együttműködést;
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez;
– nyilatkozat, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának a véleményezők és a döntéshozók részére
történő sokszorosításához, továbbításához;
– a pályázati feltételként előírt vezetői beosztásban szerzett gyakorlat igazolása19.
A munkakör betölthetőségének időpontja várhatóan: a megbízási jogkör gyakorlója a pályázati
határidő lejártát követő 60 napon belül dönt a vezetői megbízásról.
A pályázat benyújtásának határideje: a KSZF honlapján történő közzétételtől (2017. szeptember 4.)
számított 30 napon belül.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak az ÁEEK (1525 Budapest 114. Pf. 32) címére történő megküldésével. Kérjük
a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot ÁEEK/KM/OKITI/01,
valamint a munkakör megnevezését: Főigazgatói pályázat: Országos Klinikai Idegtudományi Intézet,
és elektronikus úton a humanpolitika3@aeek.hu e-mail címre.
A pályázat benyújtása akkor tekinthető megtörténtnek, ha a feltüntetett határidőig mind postai,
mind elektronikus úton beérkezett a megadott címekre.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázati eljárás lefolytatása, illetve a pályázatok elbírálása
a Kjt. 20/A. §-ában, valamint a Kjt. Vhr.-ben foglaltak szerint történik. A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6)
bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság véleményezi. A bizottság
tagjai a Kjt. Vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek. Az Eütv. 155. § (4) bekezdésének d)
pontja alapján a főigazgatóval történő munkaviszony létesítése az ÁEEK főigazgatójának javaslatára
az egészségügyért felelős miniszter jogkörébe tartozik.
A pályázat elbírálásának határideje:
Pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártától számított 60 napon belül.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: a pályázati felhívás megjelenik a KSZF honlapján,
továbbá az Egészségügyi Közlönyben és az ÁEEK honlapján.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet elektronikus úton, a humanpolitika3@aeek.hu e-mail
címen.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasokminiszteriuma és a www.aeek.hu honlapon, továbbá az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet
honlapján szerezhetnek.
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.
A pályázati felhívás közzétevője a KSZF. A pályázati felhívás a munkáltató által a KSZF részére
megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
***
Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a továbbiakban: ÁEEK) (1125 Budapest, Diós árok 3.) a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A.–20/B. §-a,
22/B. §-a, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 208.–211. §-a (a továbbiakban: Mt.),
valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben
történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. Vhr.) 4. §-ában
és 7. §-ában meghatározottak szerint, továbbá a gyógyintézetek vezetőjének és vezetőhelyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt
pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet (a továbbiakban: EüMr.)
1. §-a és 6. §-a alapján pályázatot hirdet: Zala Megyei Szent Rafael Kórház (8900 Zalaegerszeg, Zrínyi
Miklós utca 1.) főigazgatói (intézményvezetői) munkakör munkaviszony keretében történő ellátására.
Munkáltató: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) 155. § (1)
bekezdés d) pontja, valamint a (4) bekezdés d) pontja alapján a munkaviszony létesítése és
megszüntetése az egészségügyért felelős miniszter kizárólagos jogkörébe tartozik, az egyéb
munkáltatói jogok gyakorlására az ÁEEK főigazgatója jogosult.
Munkakör: főigazgató (intézményvezető).
A jogviszony időtartama: legfeljebb 5 éves határozott időre szól, 3 hónapos próbaidő kikötésével.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Zala Megyei Szent Rafael Kórház (8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós utca 1.).
A főigazgató feladata: az önálló költségvetési szervként működő intézmény teljes munkaidőben
történő vezetése. Ennek keretében, jogszabályi előírások megtartásával és az intézmény alapító
okiratában valamint Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak figyelembevételével
irányítja, szervezi és ellenőrzi a vezetése alatt álló intézményt. Rendszeresen ellenőrzi, hogy az
intézmény számára kitűzött feladatok a jogszabályoknak megfelelően, határidőre és az intézmény
érdekeinek megfelelően teljesüljenek.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó egyéb feladatok:
– az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági működésének tervezése, szervezése, továbbá:
– a költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása;
– az intézmény dolgozói felett a meghatározott munkáltatói jogkör gyakorlása;
– az intézmény szakmai és gazdasági területeinek működésével kapcsolatos tervezési, szervezési
tevékenység irányítása, a belső kontrollrendszer működtetése, a nyújtott egészségügyi szolgáltatások
folyamatos ellenőrzése;
– részvétel az egészségügyi struktúra-átalakításban és a térségi munkamegosztás kialakításában az
egészségügyi ellátások és a gazdasági-műszaki feladatok területén, együttműködésben a térség többi,
ÁEEK fenntartásába tartozó intézménnyel;
– az ÁEEK-kel való szoros együttműködés;
– a Szervezeti és Működési Szabályzat elkészítése és a kötelezően előírt szabályzatok, továbbá az
intézmény működését segítő egyéb szabályozások kiadása;
– az intézmény és a szervezeti egységek tevékenységének folyamatos értékelése;
– az orvosi és egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók
továbbképzésének biztosítása és felügyelete;
– a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, (nemzetközi
intézményekkel) kapcsolattartás;
– minőségirányítási rendszer működtetése;
– ügyiratkezelés irányítása és ellenőrzése.
Munkabér: a főigazgató munkabére az Mt.-ben meghatározottak szerint az egészségügyi intézmény
költségvetésének figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.
Pályázati feltételek:
Az EüMr. alapján:
– (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintű végzettség20;
– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés21;
– legalább ötéves vezetői gyakorlat22.
Valamint:
– büntetlen előélet;
– cselekvőképesség.

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 13. § (1) bekezdés a) és
b) pontjaiban meghatározott feltételek fennállása esetén a főigazgató egészségügyi szolgáltatónál
más vezetői megbízatást nem tölthet be, továbbá az Mt. 211. § (1) bekezdése alapján további
munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesíthet. Ez utóbbitól megállapodás alapján el lehet térni.
A főigazgató egészségügyi tevékenységet csak a szakképesítése szerinti egészségügyi tevékenység
gyakorlási jogának fenntartásához szükséges mértékben, az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója
előzetes engedélyében foglalt időtartamban végezhet, azzal, hogy ezen tevékenysége semmilyen
formában nem akadályozhatja a munkaszerződésében meghatározott munkaköre munkaidőben
történő ellátását.
Az Mt. 211. § (2) bekezdése alapján a főigazgató
– nem szerezhet részesedést – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés
kivételével – a munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet is végző, vagy a
munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdálkodó szervezetben;
– nem köthet a saját nevében vagy javára a munkáltató tevékenységi körébe tartozó ügyletet,
továbbá
– köteles bejelenteni, ha a hozzátartozója tagja a munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló
tevékenységet is folytató vagy a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdasági
társaságnak, vagy vezetőként munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesített az ilyen tevékenységet is
folytató munkáltatónál.
A felek az Mt. 211. § (2) bekezdésében foglaltaktól megállapodásuk alapján eltérhetnek.
A főigazgatói megbízás az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII.
törvény értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– kórházban szerzett vezetői tapasztalat;
– orvosi szakvizsga megléte;
– széles körű informatikai ismeretek;
– válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat;
– idegen nyelv ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– végzettséget igazoló okiratok másolatai;
– a pályázó személyes adatait tartalmazó részletes – a https://www.aeek.hu/felsovezetoi-palyazatok
weboldalról letölthető – fényképes, szakmai adatlap;
– motivációs levél;

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó 5 éves program, mely tartalmazza a szakmai
helyzetelemzésre épülő és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési
elképzeléseket, valamint a térség egyéb intézményeivel való stratégiai együttműködést;
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez;
– nyilatkozat, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának a véleményezők és a döntéshozók részére
történő sokszorosításához, továbbításához;
– a pályázati feltételként előírt vezetői beosztásban szerzett gyakorlat igazolása23.
A munkakör betölthetőségének időpontja várhatóan: a megbízási jogkör gyakorlója a pályázati
határidő lejártát követő 60 napon belül dönt a vezetői megbízásról.
A pályázat benyújtásának határideje: a KSZF honlapján történő közzétételtől (2017. szeptember 4.)
számított 30 napon belül.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az ÁEEK (1525 Budapest 114. Pf. 32) címére történő megküldésével.
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot
„ÁEEK/NYD/ZMK/01”, valamint a munkakör megnevezését: „Főigazgatói pályázat: Zala Megyei Szent
Rafael Kórház”,
és
– elektronikus úton a humanpolitika3@aeek.hu e-mail címre.
A pályázat benyújtása akkor tekinthető megtörténtnek, ha a feltüntetett határidőig mind postai,
mind elektronikus úton beérkezett a megadott címekre.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázati eljárás lefolytatása, illetve a pályázatok elbírálása
a Kjt. 20/A. §-ában, valamint a Kjt. Vhr.-ben foglaltak szerint történik.
A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott
bizottság véleményezi. A bizottság tagjai a Kjt. Vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.
Az Eütv. 155. § (4) bekezdésének d) pontja alapján a főigazgatóval történő munkaviszony létesítése
az ÁEEK főigazgatójának javaslatára az egészségügyért felelős miniszter jogkörébe tartozik.
A pályázat elbírálásának határideje:
Pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártától számított 60 napon belül.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
A pályázati felhívás megjelenik a KSZF honlapján, továbbá az Egészségügyi Közlönyben és az ÁEEK
honlapján.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet elektronikus úton, a humanpolitika3@aeek.hu e-mail
címen.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasokminiszteriuma és a www.aeek.hu honlapon, továbbá a Zala Megyei Szent Rafael Kórház honlapján
szerezhetnek.
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.
A pályázati felhívás közzétevője a KSZF. A pályázati felhívás a munkáltató által a KSZF részére
megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
***
Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a továbbiakban: ÁEEK) (1125 Budapest, Diós árok 3.) a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A.–20/B. §-a,
22/B. §-a, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 208.–211. §-a (a továbbiakban: Mt.),
valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben
történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. Vhr.) 4. §-ában
és 7. §-ában meghatározottak szerint, továbbá a gyógyintézetek vezetőjének és vezetőhelyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt
pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet (a továbbiakban: EüMr.)
5. §-a és 6. §-a alapján pályázatot hirdet: Zala Megyei Szent Rafael Kórház (8900 Zalaegerszeg, Zrínyi
Miklós utca 1.) gazdasági igazgatói munkakör munkaviszony keretében történő ellátására.
Munkáltató: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) 155. § (1)
bekezdés e) pontja, valamint a (4) bekezdés d) pontja alapján a munkaviszony létesítése és
megszüntetése az egészségügyért felelős miniszter kizárólagos jogkörébe tartozik, a díjazás
megállapítása az ÁEEK főigazgatójának jogkörébe tartozik, az egyéb munkáltatói jogok gyakorlására
az Intézmény főigazgatója jogosult.
Munkakör: gazdasági igazgató.
A jogviszony időtartama: legfeljebb 5 éves határozott időre szól, 3 hónapos próbaidő kikötésével.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Zala Megyei Szent Rafael Kórház. (8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós utca 1.).
A gazdasági igazgató feladata: a szervezet működésével összefüggő gazdasági, pénzügyi és a
számviteli rendszer stratégiájának kialakítása és működtetése a mindenkor hatályos jogszabályok
figyelembevételével, teljes munkaidőben történő munkavégzés keretében.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: a gazdasági szervezet irányítása, az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.)
rögzített feladatok ellátása, ezen belül:

– a költségvetési szerv előirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási,
adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátása,
– az intézmény működésével összefüggő gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelős irányítása,
– az intézmény működtetésével, üzemeltetésével a beruházásokkal, a vagyon használatával
kapcsolatos feladatok ellátása,
– az intézmény éves költségvetésének és az előírt féléves és év végi beszámolóinak, pénzforgalmi
jelentéseinek elkészítése, a költségvetés és beszámolók adatai valódiságának biztosítása,
– a bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó előírások
érvényesítése,
– szoros együttműködés az ÁEEK-kel.
Munkabér: a gazdasági igazgató munkabére az Mt.-ben meghatározottak szerint az egészségügyi
intézmény költségvetésének figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.
Pályázati feltételek:
Az EüMr., valamint az Ávr. alapján:
– felsőoktatásban szerzett végzettség24 és emellett;
– okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy ezzel
egyenértékű szakképesítés, vagy
– gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői – 2012. január 1. előtt az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti ellenjegyzői –, vagy a számvitelről szóló 2000.
évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában
költségvetési szervnél szerzett legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlat, valamint mérlegképes
könyvelői szakképesítés vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség, valamint
– legalább hároméves vezetői gyakorlat25;
– a gazdasági vezetőnek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében
szerepelnie kell az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a
tevékenység ellátására jogosító engedéllyel.
Valamint:
– büntetlen előélet;
– cselekvőképesség.
Az Mt. 211. § (2) bekezdése alapján a gazdasági igazgató
– nem szerezhet részesedést – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés
kivételével – a munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet is végző, vagy a
munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdálkodó szervezetben;

– nem köthet a saját nevében vagy javára a munkáltató tevékenységi körébe tartozó ügyletet,
továbbá
– köteles bejelenteni, ha a hozzátartozója tagja a munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló
tevékenységet is folytató vagy a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdasági
társaságnak, vagy vezetőként munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesített az ilyen tevékenységet is
folytató munkáltatónál.
A felek az Mt. 211. § (2) bekezdésében foglaltaktól megállapodásuk alapján eltérhetnek.
A gazdasági igazgatói munkakör betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló
2007. évi CLII. törvény értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egészségügyi szolgáltatónál pénzügyi, gazdasági területen szerzett legalább 3–5 éves vezetői
gyakorlat, és /vagy
– költségvetési szervnél pénzügyi, gazdasági területen szerzett legalább 3–5 éves vezetői gyakorlat;
– közbeszerzési eljárásokra vonatkozó szakmai ismeretek, illetve gyakorlat;
– széles körű informatikai ismeretek;
– idegen nyelv ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– végzettséget igazoló okiratok másolatai;
– a pályázó személyes adatait tartalmazó részletes – a https://www.aeek.hu/felsovezetoi-palyazatok
weboldalról letölthető – fényképes, szakmai adatlap;
– motivációs levél;
– az intézmény gazdasági vezetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes, 5 éves program;
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez;
– nyilatkozat, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának a véleményezők és a döntéshozók részére
történő sokszorosításához, továbbításához;
– a pályázati feltételként előírt vezetői beosztásban szerzett gyakorlat igazolása26.
A munkakör betölthetőségének időpontja várhatóan: a megbízási jogkör gyakorlója a pályázati
határidő lejártát követő 60 napon belül dönt a vezetői megbízásról.
A pályázat benyújtásának határideje:
A KSZF honlapján történő közzétételtől (2017. szeptember 4.) számított 30 napon belül.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az ÁEEK (1525 Budapest 114. Pf. 32) címére történő megküldésével.
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
ÁEEK/NYD/ZMK/02, valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági Igazgatói pályázat: Zala Megyei
Szent Rafael Kórház,
és elektronikus úton a humanpolitika3@aeek.hu e-mail címre.
A pályázat benyújtása akkor tekinthető megtörténtnek, ha a feltüntetett határidőig mind postai,
mind elektronikus úton beérkezett a megadott címekre.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázati eljárás lefolytatása, illetve a pályázatok elbírálása
a Kjt. 20/A. §-ában, valamint a Kjt. Vhr.-ben foglaltak szerint történik.
A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott
bizottság véleményezi. A bizottság tagjai a Kjt. Vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.
Az Eütv. 155. § (4) bekezdésének e pontja alapján a gazdasági igazgatóval történő munkaviszony
létesítése az ÁEEK főigazgatójának javaslatára az egészségügyért felelős miniszter jogkörébe tartozik.
A pályázat elbírálásának határideje: pályázat benyújtásának határidejétől számított 60 nap.
A pályázati kiírás közzétételének helye: a pályázati felhívás megjelenik a KSZF honlapján, továbbá az
Egészségügyi Közlönyben és az ÁEEK honlapján.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet elektronikus úton, a humanpolitika3@aeek.hu e-mail
címen.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt: a www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasokminiszteriuma és a www.aeek.hu honlapon, továbbá a Zala Megyei Szent Rafael Kórház honlapján
szerezhetnek.
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.
A pályázati felhívás közzétevője a KSZF. A pályázati felhívás a munkáltató által a KSZF részére
megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
***
Vaszary Kolos Kórház, (2500 Esztergom, Petőfi S. u. 26–28.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet az intézmény Szülészeti-nőgyógyászati
osztályán szülész nőgyógyász szakorvosi munkakör betöltésére (osztályvezető főorvosi megbízással).
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Vaszary Kolos Kórház, Szülészeti-nőgyógyászati osztály, Komárom-Esztergom
megye, 2500 Esztergom, Petőfi S. u. 26–28.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: az osztály profiljába tartozó fekvő- és járóbeteg-ellátás.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Elvárások:
– önálló ügyelet ellátása;
– jó manualitás;
– jártasság a műszeres diagnosztikában és korszerű műtéttechnikában;
– határozottság, önálló döntésképesség.
Pályázati feltételek:
– orvostudományi egyetemi végzettség;
– szülész-nőgyógyász szakvizsga;
– büntetlen előélet.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz;
– személyi és foglalkoztatási adatok;
– diploma, szakorvosi bizonyítvány másolata;
– érvényes erkölcsi bizonyítvány;
– működési nyilvántartás igazolása;
– kamarai tagság igazolása;
– az osztály vezetésére irányuló szakmai koncepció;
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik, abba
beletekinthetnek és véleményezhetik.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a részleg-, vagy osztályvezetői tapasztalat.
A munkakör betölthetőségének időpontja: elbírálást követően azonnal.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 28.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 9.
A pályázatok benyújtásának módja:

Személyesen vagy postai úton, a Vaszary Kolos Kórház, Esztergom címére (2500 Esztergom, Petőfi S.
u. 26–28.). A pályázattal kapcsolatos további információ Dr. Pák Péter orvosigazgatótól kérhető a 06
(30) 928-1196-os telefonszámon.
A pályázat a KSZF honlapján 2017. szeptember 4-én jelent meg.
***
A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó (6800 Hódmezővásárhely,
Dr. Imre József u. 2.) pályázatot hirdet makói tagintézményébe, a Sürgősségi-betegellátó osztály
osztályvezető főorvosi beosztás ellátására határozatlan idejű szakorvosi közalkalmazotti kinevezéssel,
5 évre szóló, határozott idejű vezetői megbízással.
A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6900 Makó, Kórház u. 2., Csongrád Megyei Egészségügyi
Ellátó Központ makói tagintézménye.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: az osztályvezető feladatát képezi a Sürgősségibetegellátó osztály szakmai tevékenységének tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése;
rezidensek, szakorvos jelöltek, orvostanhallgatók oktatása; az osztály gazdálkodásának és
minőségirányítási rendszerének felügyelete.
Jogállás, illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, az egészségügyi tevékenység végzésének egyes
kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény, valamint a CSMEK Kollektív Szerződésének rendelkezései
az irányadók.
Pályázati feltételek:
– orvosi diploma, oxiológia- sürgősségi orvostan szakorvosi szakvizsga;
– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat;
– büntetlen előélet;
– munkaköri egészségügyi alkalmasság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz;
– vezetői koncepció;
– szakmai program a betegellátással, illetve a vezetni kívánt osztállyal kapcsolatban;
– érvényes működési nyilvántartás érvényességét igazoló dokumentum másolata;
– MOK tagság igazolása;
– egyetemi diploma és szakvizsga bizonyítvány(ok) másolata;
– tudományos publikációk és egyéb prezentációk jegyzéke;

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylés elindítását igazoló
dokumentum másolata;
– nyilatkozat, illetve hozzájárulás ahhoz, hogy az elbírálásban résztvevők a pályázatot
megismerhessék;
– hozzájárulás a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő
kezeléséhez.
Egyéb információ:
A KÖZIGÁLLÁS honlapon történő megjelenés dátuma: 2017. augusztus 29.
A pályázat benyújtásának határideje: a KÖZIGÁLLÁS honlapján történő megjelenést követő 30 nap.
A beosztás a pályázatok elbírálása és a Szakmai Kollégium véleményezése után tölthető be, előre
láthatóan 2017. november 1-jétől.
A pályázat benyújtása: postai úton, a pályázatnak Dr. Kallai Árpád főigazgató nevére, a Csongrád
Megyei Egészségügyi ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó címére (6800 Hódmezővásárhely, Dr.
Imre József u. 2.) történő megküldésével.
***
A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó (6800 Hódmezővásárhely,
Dr. Imre József u. 2.) pályázatot hirdet hódmezővásárhelyi és makói tagintézményébe, a Vérellátó
osztály osztályvezető főorvosi beosztás ellátására határozatlan idejű szakorvosi közalkalmazotti
kinevezéssel, 5 évre szóló, határozott idejű vezetői megbízással.
A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2., és 6900
Makó, Kórház u. 2., Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ hódmezővásárhelyi és makói
tagintézménye.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: az osztályvezető feladatát képezi a Vérellátó
osztály szakmai tevékenységének tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése; rezidensek,
szakorvos-jelöltek, orvostanhallgatók oktatása; az osztály gazdálkodásának és minőségirányítási
rendszerének felügyelete.
Jogállás, illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, az egészségügyi tevékenység végzésének egyes
kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény, valamint a CSMEK Kollektív Szerződésének rendelkezései
az irányadók.
Pályázati feltételek:
– orvosi diploma, transfuziologiai szakorvosi szakvizsga;
– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat;
– büntetlen előélet;

– munkaköri egészségügyi alkalmasság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz;
– vezetői koncepció;
– szakmai program a betegellátással, illetve a vezetni kívánt osztállyal kapcsolatban;
– érvényes működési nyilvántartás érvényességét igazoló dokumentum másolata;
– MOK tagság igazolása;
– egyetemi diploma és szakvizsga bizonyítvány(ok) másolata;
– tudományos publikációk és egyéb prezentációk jegyzéke;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylés elindítását igazoló
dokumentum másolata;
– nyilatkozat, illetve hozzájárulás ahhoz, hogy az elbírálásban résztvevők a pályázatot
megismerhessék;
– hozzájárulás a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő
kezeléséhez.
Egyéb információ:
A KÖZIGÁLLÁS honlapon történő megjelenés dátuma: 2017. augusztus 29.
A pályázat benyújtásának határideje: a KÖZIGÁLLÁS honlapján történő megjelenést követő 30 nap.
A beosztás a pályázatok elbírálása és a Szakmai Kollégium véleményezése után tölthető be, előre
láthatóan 2017. november 1-jétől.
A pályázat benyújtása: postai úton, a pályázatnak Dr. Kallai Árpád főigazgató nevére, a Csongrád
Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó címére (6800 Hódmezővásárhely, Dr.
Imre József u. 2.) történő megküldésével.
***
A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó (6800 Hódmezővásárhely,
Dr. Imre József u. 2.) pályázatot hirdet hódmezővásárhelyi székhelyére, a Csecsemő- gyermek és
újszülött osztály osztályvezető főorvosi beosztás ellátására határozatlan idejű szakorvosi
közalkalmazotti kinevezéssel, 5 évre szóló, határozott idejű vezetői megbízással.
A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2., Csongrád
Megyei Egészségügyi Ellátó Központ hódmezővásárhelyi székhelye.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: az osztályvezető feladatát képezi a Csecsemőgyermek és újszülött osztály szakmai tevékenységének tervezése, szervezése, irányítása és

ellenőrzése; rezidensek, szakorvos-jelöltek, orvostanhallgatók oktatása; az osztály gazdálkodásának
és minőségirányítási rendszerének felügyelete.
Jogállás, illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, az egészségügyi tevékenység végzésének egyes
kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény, valamint a CSMEK Kollektív Szerződésének rendelkezései
az irányadók.
Pályázati feltételek:
– orvosi diploma, csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvosi szakvizsga;
– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat;
– büntetlen előélet;
– munkaköri egészségügyi alkalmasság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz;
– vezetői koncepció;
– szakmai program a betegellátással, illetve a vezetni kívánt osztállyal kapcsolatban;
– érvényes működési nyilvántartás igazolása;
– MOK tagság igazolása;
– egyetemi diploma és szakvizsga bizonyítvány(ok) másolata;
– tudományos publikációk és egyéb prezentációk jegyzéke;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylés elindítását igazoló
dokumentum másolata;
– nyilatkozat, illetve hozzájárulás ahhoz, hogy az elbírálásban résztvevők a pályázatot
megismerhessék,
– hozzájárulás a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő
kezeléséhez.
Egyéb információ:
A KÖZIGÁLLÁS honlapon történő megjelenés dátuma: 2017. augusztus 29.
A pályázat benyújtásának határideje: a KÖZIGÁLLÁS honlapján történő megjelenést követő 30 nap.
A beosztás a pályázatok elbírálása és a Szakmai Kollégium véleményezése után tölthető be,
előreláthatóan 2017. november 1-jétől.

A pályázat benyújtása: postai úton, a pályázatnak Dr. Kallai Árpád főigazgató nevére, a Csongrád
Megyei Egészségügyi ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó címére (6800 Hódmezővásárhely, Dr.
Imre József u. 2.) történő megküldésével.
***
Kátai Gábor Kórház (5300 Karcag, Zöldfa utca 48.) pályázatot hirdet laboratórium vezető 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 szakorvosi teendők végzése.
Laboratórium vezető főorvosi feladatainak ellátása, egészségügyi-, szakmai tevékenység irányítása,
felügyelete, szakmai összehangolása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint az ágazati jogszabályi előírások
rendelkezései az irányadóak, illetve megbeszélés szerint.
Pályázati feltételek:
– orvostudományi egyetemi végzettség;
– szakirányú szakvizsga;
– kórházi szakorvosi gyakorlat;
– legalább 1–3 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. november 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 30.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton vagy személyesen intézményünknek az alábbi címre: 5300 Karcag, Zöldfa utca 48.
Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését az alábbiak szerint: „Laboratóriumi vezető
főorvos”,
– illetve elektronikusan: Nagyné László Erzsébet főigazgató részére,
foigazgato.kgkorhaz@externet.hu e-mail címre.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
– személyes meghallgatás és szakmai megfelelés alapján;
– hiányosan benyújtott pályázat az érvénytelenség jogkövetkezményét vonja maga után.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 31.
KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. augusztus 14.
***
Kátai Gábor Kórház (5300 Karcag, Zöldfa utca 48.) pályázatot hirdet Sürgősségi-betegellátó 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 szakorvosi teendők végzése.
Sürgősségi-betegellátó 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, valamint az ágazati jogszabályi előírások rendelkezései
az irányadóak, illetve megbeszélés szerint.
Pályázati feltételek:
– orvostudományi egyetemi végzettség;

– sürgősségi orvostan vagy oxyológia és sürgősségi orvostan szakvizsga;
– egészségügyben töltött szakmai tapasztalat;
– legalább 1–3 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. november 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 30.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton vagy személyesen Intézményünknek az alábbi címre: 5300 Karcag, Zöldfa utca 48.
Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését az alábbiak szerint: „Sürgősségi Betegellátó
Osztály-osztályvezető főorvos”;
– illetve elektronikusan: Nagyné László Erzsébet főigazgató részére,
foigazgato.kgkorhaz@externet.hu e-mail címre.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
– személyes meghallgatás és szakmai megfelelés alapján;
– hiányosan benyújtott pályázat az érvénytelenség jogkövetkezményét vonja maga után.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 31.
KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. augusztus 14.
***
Kátai Gábor Kórház (5300 Karcag, Zöldfa utca 48.) pályázatot hirdet Belgyógyászati 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 belgyógyász szakorvosi teendők
végzése. 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, valamint az ágazati jogszabályi előírások
rendelkezései az irányadóak, illetve megbeszélés szerint.
Pályázati feltételek:
– orvostudományi egyetemi végzettség;
– szakirányú szakvizsga;
– kórházi szakorvosi gyakorlat;
– legalább 1–3 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. november 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 30.
A pályázatok benyújtásának módja:

– postai úton vagy személyesen intézményünknek az alábbi címre: 5300 Karcag, Zöldfa utca 48.
Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését az alábbiak szerint: „Belgyógyászati osztályosztályvezető főorvos”;
– illetve elektronikusan: Nagyné László Erzsébet főigazgató részére,
foigazgato.kgkorhaz@externet.hu e-mail címre.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Személyes meghallgatás és szakmai megfelelés alapján.
Hiányosan benyújtott pályázat az érvénytelenség jogkövetkezményét vonja maga után.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 31.
KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. augusztus 14.
***
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.) a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Egészségügyi és
Szociális Intézmények Igazgatósága intézményvezetői (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, 2018. január 1-jétől 2022.
december 31-ig szól.
A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Piaristák tere 7.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény
egyszemélyi felelős vezetőjeként biztosítja az intézmény szakszerű működését, használatát. Felelős az
intézmény észszerű és takarékos gazdálkodásáért, a költségvetési előirányzat betartásáért.
Gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézményben foglalkoztatottak tekintetében. Képviseli az
intézményt a fenntartó önkormányzat és más hatóságok előtt.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– orvostudományi egyetemi szintű végzettség, és mesterképzési szakon szerzett egészségügyi
menedzser képesítés [a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklet 8.2, és 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];

– a munkáltatónál közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdésében foglaltak alapján kinevezhető;
– legalább 5 éves szakmai és legalább 5 éves vezetői gyakorlat;
– az intézményvezető közalkalmazotti munkaköre: szociális és egészségügyi menedzser.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– a pályázó szakmai életrajza;
– az igazgatóság vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléssel;
– iskolai és szakmai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata;
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
– az illetmény megállapításához szükséges korábbi jogviszonyokról, munkaviszonyokról kiadott
munkáltatói igazolás.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2018. január 1. napjától tölthető
be.
A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati felhívásnak a kormányzati személyügyi igazgatási
feladatokat ellátó szerv internetes oldalán (www.kozigallas.hu) történt közzétételétől (2017.
szeptember 10.) számított 30 napon belül (2017. október 10).
A pályázat benyújtásának helye: Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Humánszolgáltatási Iroda Társadalompolitikai Osztálya – 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.
A pályázatok benyújtásának módja: a pályázatot zárt borítékban „Pályázat az Egészségügyi és
Szociális Intézmények Igazgatósága intézményvezetői /magasabb vezetői/ beosztásának ellátására”
megjelöléssel 1 példányban kell benyújtani.
A pályázat elkészítéséhez szükséges tájékoztatást biztosítja: Csonka Imre, Kecskemét Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala Társadalompolitikai Osztály vezetője (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.)
tel.: 06 (76) 513-595.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 23.
A pályázatnak tartalmaznia kell: nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. Nyilatkozatot arra
vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul-e a személyét érintő ügy nyilvános ülésen történő
tárgyalásához. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról rendelkező 257/2000. (XII.
26.) Korm. rendelet 1/A. § (7) bekezdés e) pontjában foglaltaknak megfelelően a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alkalmazási körébe
tartozó munkakör, vezetői magasabb vezetői megbízás esetén a pályázó nyilatkozatát, mely szerint a

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8)
bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn. Nyilatkozatot arról, hogy
igazgatói megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz. A kiíró a beadási
határidőn túl hiánypótlásra lehetőséget nem biztosít.
A pályázat elbírálásával kapcsolatos egyéb információ: a vezetői gyakorlat megléte alól 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 1. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően felmentés adható.
***
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.
***
A pápai Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő (8500 Pápa, Jókai u. 5.), főigazgatója
pályázatot hirdet:
osztályvezető főorvosi munkakörben 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 pályázat benyújtása a megjelenésétől számított 30 napon belül.
Érdeklődés: dr. Vörös Ibolya főigazgató (8500 Pápa, Jókai u. 5.), t.: 06 (89) 514-002.
***
A Tatabányai Szent Borbála Kórház (2800 Tatabánya, Dózsa György út 77.) főigazgatója pályázatot
hirdet közalkalmazotti jogviszonyban a Tatai Telephelyen működő Mozgásszervi Rehabilitációs
Osztályára osztályvezető főorvosi beosztásra, szakorvosi munkakör ellátása mellett.
A vezetői megbízás határozott időre – 5 évre – szól.
Bérezés: megegyezés szerint.
Szálláslehetőséget biztosítunk, valamint a városban való letelepedést támogatjuk.
Pályázati feltétel.:
– reumatológia és fizioterápia vagy mozgásszervi rehabilitáció vagy orvosi rehabilitáció szakképesítés;
– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat;
– büntetlen előélet.
Előnyt jelent:
– vezetői gyakorlat;
– tudományos fokozat;
– idegen nyelv ismerete.
Feladata: az intézmény mozgásszervi rehabilitációs fekvőbeteg osztályán szakorvosi feladatok
ellátása és ügyeletben való részvétel, munkaköri leírás szerint. Az osztály szakmai vezetése,
vezetésével összefüggő szervezési feladatok végrehajtása, az osztályt érintő szakmai protokollok
betartása, a változások nyomon követése. A jogszabályi előírásoknak, valamint a területi ellátási
kötelezettségnek megfelelő működtetés.
A jelentkezéshez csatolandók:
– végzettséget igazoló okmányok másolata;
– részletes szakmai önéletrajz;
– vezetői koncepció;
– előadások, publikációk listája;
– működési nyilvántartás érvényesítéséről szóló határozat;
– kamarai tagság igazolása;

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány (erkölcsi);
– hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában résztvevők betekintési jogához, valamint
vagyonnyilatkozat-tételhez.
Jelentkezési határidő: 2017. szeptember 30.
A pályázat elbírálása a benyújtási határidőt követő 30 napon belül.
Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázati felhívás a KÖZIGÁLLÁS honlapján is megtekinthető 2017. szeptember 15-től.
A pályázati anyagot az intézmény Humánpolitikai Osztályára (a fentiekben megjelölt másolatokkal,
önéletrajzzal együtt), vagy elektronikusan a toncsa.ildiko@tatabanyakorhaz.hu e-mail címre kérjük
benyújtani. (2800 Tatabánya, Dózsa György út 77.) Telefon: 06-34/515-469.
A borítékra kérjük írják rá: „Pályázat Mozgásszervi Rehabilitációs osztályvezető főorvosi álláshelyre”.
***
A Tatabányai Szent Borbála Kórház (2800 Tatabánya, Dózsa György út 77.) főigazgatója pályázatot
hirdet közalkalmazotti jogviszonyban Belgyógyászat Kardiológiai Osztályára osztályvezető főorvosi
beosztásra, szakorvosi munkakör ellátása mellett.
A vezetői megbízás határozott időre – 5 évre – szól.
Bérezés: megegyezés szerint.
Szálláslehetőséget biztosítunk, valamint a városban való letelepedést támogatjuk.
Pályázati feltétel.:
– belgyógyász és kardiológus szakorvosi szakképesítés;
– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat,
– büntetlen előélet,
Előnyt jelent:
– vezetői gyakorlat;
– tudományos fokozat;
– idegen nyelv ismerete.
Feladata:
A Belgyógyászat-Kardiológiai Osztály és a hozzá tartozó járóbeteg-szakellátás szakmai vezetése,
vezetésével összefüggő szervezési feladatok végrehajtása, az osztályt érintő szakmai protokollok
betartása, a változások nyomon kövezése. A jogszabályi előírásoknak, valamint a területi ellátási

kötelezettségnek megfelelő működtetés. Szakorvosi feladatok ellátása és ügyeletben való részvétel,
munkaköri leírás szerint. A graduális és posztgraduális képzésben aktív részvétel.
A jelentkezéshez csatolandók:
– végzettséget igazoló okmányok másolata;
– részletes szakmai önéletrajz;
– vezetői koncepció;
– előadások, publikációk listája;
– működési nyilvántartás érvényesítéséről szóló határozat;
– kamarai tagság igazolása;
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány (erkölcsi);
– hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában résztvevők betekintési jogához, valamint
vagyonnyilatkozat-tételhez.
Jelentkezési határidő: 2017. szeptember 30.
A pályázat elbírálása a benyújtási határidőt követő 30 napon belül.
Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázati felhívás a KÖZIGÁLLÁS honlapján is megtekinthető 2017. szeptember 15-től.
A pályázati anyagot az intézmény Humánpolitikai Osztályára (a fentiekben megjelölt másolatokkal,
önéletrajzzal együtt), vagy elektronikusan a toncsa.ildiko@tatabanyakorhaz.hu e-mail címre kérjük
benyújtani. (2800 Tatabánya, Dózsa György út 77.) Telefon: 06 (34) 515-469.
A borítékra kérjük írják rá: „Pályázat Belgyógyászati-Kardiológiai Osztály osztályvezető főorvosi
álláshelyre”.
***
Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.).
pályázatot hirdet a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 11–13.)
főigazgatói (magasabb vezető) beosztás ellátására.
A megbízás időtartama: 5 év.
A megbízás kezdő napja: 2017. december 28.
Megszűnésének időpontja: 2022. december 27.
A vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági
működésének tervezése, szervezése és irányítása. A költségvetés keretein belül gondoskodik az
intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáról, az alapító okiratban foglalt feladatok

ellátásáról, és az intézmény által nyújtott szolgáltatások ellenőrzéséről. Az intézmény alkalmazottai
felett munkáltatói jogokat gyakorol (a gazdasági igazgató felett egyéb munkáltatói jogokat).
Kapcsolatot tart a fenntartóval, a különböző szakmai szervezetekkel, és intézményekkel.
Pályázati feltételek:
– orvostudományi vagy egyéb egyetemi szintű végzettség;
– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés;
– legalább ötéves vezetői gyakorlat;
– büntetlen előélet;
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.
Magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A betöltendő közalkalmazotti munkakör: a pályázó legmagasabb iskolai végzettségének megfelelően
kerül megállapításra.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a vezetői pótlékra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtását meghatározó 356/2008. (XII. 31.) Korm.
rendelet, valamint az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy
bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól
szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.
A pályázathoz csatolandó iratok, igazolások:
– iskolai végzettséget igazoló okiratok közjegyző által hitelesített másolatai;
– részletes szakmai önéletrajz;
– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program;
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (a kérőlap V. mező B, C, D pontjának
megjelölésével);
– nyilatkozat az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint
előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek vállalásáról;
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;
– a pályázó hozzájáruló nyilatkozata ahhoz, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a teljes pályázati
anyagba betekinthessenek;
– nyilatkozat a pályázatnak a szakbizottság és a Képviselő-testületi zárt ülésen történő tárgyalásáról
(igény esetén).

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 26.
A pályázat benyújtásának módja: postai úton, a pályázat Tiszaújváros Város Önkormányzata
Polgármesteréhez történő megküldésével (3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a „Tiszaújváros Városi Rendelőintézet főigazgatói pályázata” szöveget.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat elbírálására a pályázati határidő lejártát követő első Képviselő-testületi ülésen, 2017.
november 30-án kerül sor.
A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott
bizottság véleményezi. A bizottság tagjai a 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében
meghatározott személyek.
Az állás 2017. december 28. napjától tölthető be.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető: Tiszaújváros Polgármesteri Hivatalának
Titkárságától, t.: 06 (49) 548-010.
***
A Csolnoky Ferenc Kórház főigazgatója (8200 Veszprém, Kórház u. 1.) pályázatot hirdet Pszichiátriai
Centrum Rehabilitációs Osztály osztályvezető főorvos állásra (Sümegi Telephely).
A közalkalmazotti jogviszony tartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezető megbízás határozott időre, a megbízástól számított 5 évig
szól.
A munkavégzés helye: Csolnoky Ferenc Kórház Pszichiátriai Centrum. 8330 Sümeg, Kompanik Zsófia
u.6.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: osztályvezetői főorvosi
feladatok mellett pszichiáter szakorvosi feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései
az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, pszichiáter szakvizsga;
– legalább 5 éves pszichiáter szakorvosi gyakorlat;
– büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

– szakirányú területen szerzett legalább 10 év szakmai tapasztalat;
– 5 évnél több vezetői gyakorlat;
– tudományos munkában való részvétel;
– idegen nyelv ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz;
– motivációs levél;
– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan;
– iskolai végzettségek, szakképzettségek okiratainak másolata;
– orvosi nyilvántartásba vételi engedély, működési engedély, kamarai tagsági igazolvány másolata;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely a pályázó meghallgatásáig benyújtható;
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak, a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017. november 1.
A KÖZIGÁLLÁSON publikálás dátuma: 2017. július 17.
A KÖZIGÁLLÁSON lejárat dátuma: 2017. szeptember 30.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 30.
A pályázat benyújtásának módja: postai úton, levélcím: Csolnoky Ferenc Kórház, 8200 Veszprém,
Kórház u. 1. címre, a Humánerőforrás-gazdálkodási Csoport részére, vagy elektronikus úton a
human@vmkorhaz.hu e-mail címre.
Kérjük a borítékon/tárgy mezőben feltüntetni: „osztályvezető pszichiáter főorvos”.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 31.
***
A Csolnoky Ferenc Kórház főigazgatója (8200 Veszprém, Kórház u. 1.) pályázati hirdet Krónikus
Belgyógyászati Osztály osztályvezető főorvos állásra (Sümegi Telephely).
A közalkalmazotti jogviszony tartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, a megbízástól számított 5 évig
szól.

A munkavégzés helye: Csolnoky Ferenc Kórház Pszichiátriai Centrumának Krónikus Belgyógyászati
Osztálya. 8330 Sümeg, Kompanik Zsófia u.6.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: osztályvezetői főorvosi
feladatok mellett belgyógyász szakorvosi feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései
az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, belgyógyász szakvizsga;
– legalább 5 éves belgyógyász szakorvosi gyakorlat;
– büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– szakirányú területen szerzett legalább 10 év szakmai tapasztalat;
– 5 évnél több vezetői gyakorlat;
– tudományos munkában való részvétel;
– idegen nyelv ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz;
– motivációs levél;
– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan;
– iskolai végzettségek, szakképzettségek okiratainak másolata;
– orvosi nyilvántartásba vételi engedély, működési engedély, kamarai tagsági igazolvány másolata;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely a pályázó meghallgatásáig benyújtható;
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak, a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017. november 1.
A KÖZIGÁLLÁSON publikálás dátuma: 2017. július 17.
A KÖZIGÁLLÁSON lejárat dátuma: 2017. szeptember 30.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 30.

A pályázat benyújtásának módja: postai úton, levélcím: Csolnoky Ferenc Kórház, 8200 Veszprém,
Kórház u. 1. címre, a Humánerőforrás-gazdálkodási Csoport részére, vagy elektronikus úton a
human@vmkorhaz.hu e-mail címre.
Kérjük a borítékon/tárgy mezőben feltüntetni: „osztályvezető belgyógyász főorvos-Sümeg”.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 31.
***
Zala Megyei Szent Rafael Kórház (8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós utca 1.) pályázatot hirdet
Aneszteziológia és Intenzívterápia Osztály osztályvezető főorvos munkakör betöltésére.
A jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós utca 1.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
– az Aneszteziológia és Intenzívterápia Osztály tevékenységével kapcsolatos szervezési, irányítási,
ellenőrzési és értékelési feladatok elvégzése;
– szakorvosi feladatok ellátása az Aneszteziológia és Intenzívterápia Osztályon.
Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.), illetve
megegyezés szerint.
Orvos-, illetve nővérszállói elhelyezési lehetőség.
Pályázati feltételek:
– aneszteziológia és intenzív terápiás szakorvos végzettség;
– legalább 10 éves kórházi szakorvosi gyakorlat;
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása;
– büntetlen előélet.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz;
– a végzettséget igazoló okiratok másolata;
– érvényes működési engedély és kamarai tagság igazolása;
– az osztály vezetésére vonatkozó szakmai program;
– erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylésről szóló igazolás;

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018. január 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 30.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Zala Megyei Szent Rafael Kórház címére történő megküldésével (8900
Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós utca 1.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot „HEG/49/48/2017., valamint a munkakör megnevezését: „Aneszteziológia és
Intenzívterápia Osztály osztályvezető főorvos”, vagy
– e-mailben, a Humán Erőforrás Gazdálkodási Osztály részére a kosine.hum@zmkorhaz.hu e-mail
címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 31.
A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:
– www.kozigallas.gov.hu (2017. augusztus 14.);
– www.zmkorhaz.hu (2017. augusztus 10.).
***
Zala Megyei Szent Rafael Kórház (8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós utca 1.) pályázatot hirdet
Neurológiai Osztály osztályvezető főorvos munkakör betöltésére.
A jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós utca 1.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
– a Neurológiai Osztály tevékenységével kapcsolatos szervezési, irányítási, ellenőrzési és értékelési
feladatok elvégzése,
– szakorvosi feladatok ellátása a Neurológiai Osztályon
Illetmény és juttatások:
– a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.), illetve megegyezés szerint.
– orvos-, illetve nővérszállói elhelyezési lehetőség.
Pályázati feltételek:
– neurológus szakorvos végzettség;
– legalább 5 éves kórházi szakorvosi gyakorlat;

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása;
– büntetlen előélet.
A pályázati elbírálásánál előnyt jelent:
– vezetői tapasztalat;
– tudományos fokozat (Ph.D.).
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz;
– a végzettséget igazoló okiratok másolata;
– érvényes működési engedély és kamarai tagság igazolása;
– az osztály vezetésére vonatkozó szakmai program;
– erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylésről szóló igazolás;
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018. január 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 30.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Zala Megyei Szent Rafael Kórház címére történő megküldésével (8900
Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós utca 1.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: HEG/49/49/2017., valamint a munkakör megnevezését: „Neurológiai Osztály
osztályvezető főorvos”, vagy
– e-mailben, a Humán Erőforrás Gazdálkodási Osztály részére a kosine.hum@zmkorhaz.hu e-mail
címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 31.
A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:
– www.kozigallas.gov.hu (2017. augusztus 14.);
– www.zmkorhaz.hu (2017. augusztus 10.).
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
A Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet (5400 Mezőtúr, Kossuth L. u. 9-11.) főigazgatója pályázatot
hirdet betölthető álláshelyekre az alábbi területre:
Fekvőbeteg osztályokra belgyógyász, szülész-nőgyógyász, csecsemő- és gyermekgyógyász
szakorvosok részére. Az osztályok mellett járóbeteg-szakrendelés is működik.
A pályázatokra szakorvosok jelentkezzenek, további szakvizsga előnyt jelent.
Az állások közalkalmazotti mellett egyéb jogviszonyban is betölthetők.
Szálláslehetőség biztosított (orvosszálló vagy városi bérlakás)
Bérezés: megegyezés szerint.
Feladat: a munkaköri leírásban foglaltak alapján, szakirányú képesítésének megfelelő szakorvosi
tevékenység végzése.
A jelentkezéshez csatolni szükséges:
– végzettséget igazoló okiratok másolata;
– működési nyilvántartás érvényesítéséről szóló határozat másolata;
– kamarai tagság igazolása;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– részletes szakmai önéletrajz;
– előadások, publikációk listája;
– hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában résztvevők betekintési jogához.
Jelentkezési határidő: 2017. október 15.
A pályázat elbírálása a beérkezést követő 15 napon belül történik.
Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázati anyagot a Főigazgatói Titkárságra (a fentiekben megjelölt másolatokkal, önéletrajzzal
együtt) kérjük benyújtani (5400 Mezőtúr, Kossuth L. u. 9–11.). Telefon: 06 (56) 550-474.
A borítékon szükséges feltüntetni: „Pályázat szakorvosi álláshelyre.”
Komárom-Esztergom megye
Vaszary Kolos Kórház, (2500 Esztergom, Petőfi S. u. 26–28.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet az intézmény Szülészeti-nőgyógyászati
osztályán szülész-nőgyógyász szakorvosi munkakör betöltésére,
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Vaszary Kolos Kórház, Szülészeti- nőgyógyászati osztály Komárom-Esztergom
megye, 2500 Esztergom, Petőfi S. u. 26–28.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: az osztály profiljába tartozó fekvő- és járóbeteg-ellátás.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Elvárások:
– önálló ügyelet ellátása;
– jó manualitás;
– jártasság a műszeres diagnosztikában és korszerű műtéttechnikában;
– határozottság, önálló döntésképesség.
Pályázati feltételek:
– orvostudományi egyetemi végzettség;
– szülész nőgyógyász szakvizsga;
– büntetlen előélet.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz;
– személyi és foglalkoztatási adatok
– diploma, szakorvosi bizonyítvány másolata;
– érvényes erkölcsi bizonyítvány;
– működési nyilvántartás igazolása;

– kamarai tagság igazolása;
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik, abba
beletekinthetnek és véleményezhetik.
A pályázat elbírálásánál előnyben részesítjük a szakorvosokat, közvetlenül a szakvizsga megszerzése
után.
A munkakör betölthetőségének időpontja: elbírálást követően azonnal
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 28.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 9.
A pályázatok benyújtásának módja:
Személyesen vagy postai úton, a Vaszary Kolos Kórház, Esztergom címére (2500 Esztergom, Petőfi S.
u. 26–28.). A pályázattal kapcsolatos további információ Dr. Pák Péter orvos-igazgatótól kérhető a 06
(30) 928-1196-os telefonszámon.
A KÖZIGÁLLÁS honlapján való megjelenés: 2017. szeptember 4.
***
A Tatabányai Szent Borbála Kórház (2800 Tatabánya, Dózsa György út 77.) főigazgatója pályázatot
hirdet közalkalmazotti jogviszonyban betölthető álláshelyekre az alábbi területre:
Fekvőbeteg Osztályra:
belgyógyász, (gasztroenterológus, nephrológus, haematológus), fül-orr-gégész, idegsebész,
onkológus, pszichiáter, sebész, szemész, szülész-nőgyógyász, tüdőgyógyász, illetve traumatológiaortopédia szakvizsgával rendelkező szakorvosok részére.
Járóbeteg, valamint diagnosztika területre:
bőrgyógyász, radiológus, klinikai laboratóriumi szakvizsgával rendelkező szakorvos, valamint
biológus, gyógyszerész részére.
Sürgősségi Osztályra:
oxyológia és sürgősségi orvostan, vagy sürgősségi szakorvos részére.
A pályázatokra elsősorban szakorvosok jelentkezését várjuk, de szívesen fogadunk rezidenseket is.
Az álláshelyek egyéb jogviszonyban is betölthetők (pl. közreműködő, szabadfoglalkozású jogviszony).
Valamennyi pályázathoz:
Bérezés: megegyezés szerint.
Szálláslehetőséget biztosítunk, valamint a városban való letelepedést támogatjuk.

Feladat: a munkaköri leírásban foglaltak alapján, szakirányú képesítésének megfelelő szakorvosi
tevékenység végzése.
A jelentkezéshez csatolandók:
– végzettséget igazoló okmányok másolata;
– működési nyilvántartás érvényesítéséről szóló határozat;
– működési nyilvántartás meghosszabbításához szükséges kreditpontok igazolása;
– kamarai tagság igazolása;
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány (erkölcsi);
– részletes szakmai önéletrajz;
– előadások, publikációk listája;
– hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában résztvevők betekintési jogához.
Jelentkezési határidő: 2017. október 10.
A pályázat elbírálása a benyújtási határidőt követő 30 napon belül.
Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázati felhívás a KÖZIGÁLLÁS honlapján is megtekinthető 2017. szeptember 15-től.
A pályázati anyagot az Orvos igazgatói Titkárságra (a fentiekben megjelölt másolatokkal, önéletrajzzal
együtt) kérjük benyújtani. (2800 Tatabánya, Dózsa György út 77.) Telefon: 06 (34) 515-470.
A borítékra kérjük írják rá: „Pályázat szakorvosi álláshelyre”.
Nógrád megye
Pest megye
Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény – Érd a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény – Érd
bőrgyógyász szakorvos munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Felső utca 39–41.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: a rendelőintézet ellátási területén lakó betegek ellátása,
gondozása. Az állás szabadfoglalkozású orvosként vagy vállalkozási szerződés keretében is ellátható.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Részmunkaidő is lehetséges. A
bérezés megegyezés szerint.
Pályázati feltételek:
– egyetem, bőrgyógyász/gondozó szakvizsga;
– járóbeteg szakellátásban szerzett tapasztalat – legalább 1–3 év szakmai tapasztalat;
– felhasználói szintű hálózatismeret;
– erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló okirat, érvényes működési engedély.
Elvárt kompetenciák: jó szintű betegközpontú gondolkodásmód, empátia.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal
betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 21.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kőszegi Gábor főigazgató főorvos nyújt, a
06 (23) 365-600-as telefonszámon.
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: „3992/Kszk/2017.”, valamint a
munkakör megnevezését: „Bőrgyógyász szakorvos”.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 22.
A pályázat a KÖZIGÁLLÁS honlapján 2017. augusztus 18-án került közzétételre.
***
Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény – Érd a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény – Érd szemész
szakorvos munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Felső utca 39–41.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: a rendelőintézet ellátási területén lakó betegek ellátása,
gondozása. Az Intézet Egynapos Sebészetén lehetőséget biztosítunk műtéti beavatkozásra. Az állás
szabadfoglalkozású orvosként vagy vállalkozási szerződés keretében is ellátható.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Részmunkaidő is lehetséges. A
bérezés megegyezés szerint.

Pályázati feltételek:
– egyetem, szemész szakorvos;
– járóbeteg szakellátásban szerzett tapasztalat – legalább 1–3 év szakmai tapasztalat;
– felhasználói szintű hálózatismeret;
– erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló okirat, érvényes működési engedély.
Elvárt kompetenciák: jó szintű betegközpontú gondolkodásmód, empátia,
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal
betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 21.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kőszegi Gábor főigazgató főorvos nyújt, a
06 (23) 365-600-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Dr. Romics László Egészégügyi
Intézmény – Érd címére történő megküldésével (2030 Érd, Felső utca 39–41.). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:” 3991/kszk/2017.”, valamint a
munkakör megnevezését: „Szemész szakorvos”.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 22.
A pályázat a KÖZIGÁLLÁS honlapján 2017. augusztus 18-án került közzétételre.
***
Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény – Érd a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény – Érd
nőgyógyász szakorvos munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Felső utca 39–41.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
A nőgyógyászati szakrendelés, terhesgondozás. Az Intézet Egynapos Sebészetén lehetőséget
biztosítunk műtéti beavatkozásra. Az állás szabadfoglalkozású orvosként vagy vállalkozási szerződés
keretében is ellátható.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Részmunkaidő is lehetséges. A
bérezés megegyezés szerint.
Pályázati feltételek:

– egyetem, nőgyógyászati szakvizsga;
– szülészet- nőgyógyászat területén legalább 1–3 év szakmai tapasztalat;
– felhasználói szintű hálózatismeret;
– erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló okirat, érvényes működési engedély, igazolás
működési nyilvántartásba vételről.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– onkológia.
Elvárt kompetenciák: jó szintű betegközpontú gondolkodásmód, empátia.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal
betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 21.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kőszegi Gábor főigazgató főorvos nyújt, a
06 (23) 365-600-as telefonszámon.
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: 3993/Kszk/2017., valamint a
munkakör megnevezését: „Nőgyógyász szakorvos”
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 22.
A pályázat a KÖZIGÁLLÁS honlapján 2017. augusztus 18-án került közzétételre.
***
Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet (2750 Nagykőrös, Fáskert u. 1.) pályázati
felhívása.
Munkahely és munkakör megnevezése: Nőgyógyászati szakrendelés, terhesgondozó ellátás
nőgyógyász szakorvos.
Beosztás: nőgyógyász szakorvos.
Feladata: a nőgyógyászati szakrendelésen, illetve a terhesgondozói tevékenység ellátása.
Pályázati feltételek:
– orvosi diploma;
– nőgyógyász szakvizsga;
– magyar állampolgárság;
– MOK tagság igazolása.

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.
Egyéb információk: az állás részmunkaidőben is betölthető!
A betölthető állással kapcsolatban részletes információ kérhető dr. Rácz Tibor orvosigazgatótól. 06
(53) 351-761-es telefonszámon.
Pályázat benyújtása: postai úton és/vagy elektronikusan 2017. szeptember 20.
Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet (2750 Nagykőrös, Fáskert u. 1.) – dr. Rácz
Tibor orvosigazgató, e-mail cím: nkkorh@gmail.com.
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: „52-55/2017”,
valamint a munkakör megnevezését: „nőgyógyász szakorvos”.
***
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., házi gyermekorvos.
Ellátandó feladat:
– a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglalt feladatok ellátása (iskola egészségügyi 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.
Somogy megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Tolna megye
Vas megye
Veszprém megye
A pápai Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő Főigazgatója (8500 Pápa, Jókai utca 5–
9.) pályázatot hirdet:
Szakorvosi munkakörben
szemész szakorvosi állásra:

– az egynapos szemsebészeti tevékenység koordinálása, vezetése;
– szemész szakorvosi végzettség.
Pályázati anyag tartalma: önéletrajz, szakmai pályafutás, orvosi diploma, szakvizsgát tartalmazó
iratok és a kötelező folyamatos továbbképzési időszak teljesítését igazoló okiratok másolatai, OONYIba 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 szakorvosi állásra:
– csecsemő és gyermek szakorvosi végzettség.
Pályázati anyag tartalma:
– önéletrajz, szakmai pályafutás;
– orvosi diploma, szakvizsgát tartalmazó iratok és a kötelező folyamatos továbbképzési időszak
teljesítését igazoló okiratok másolatai;
– OONYI-ba történt felvétel igazolásának másolata;
– külföldön szerzett diploma esetén honosítás.
Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kérem benyújtani.
Bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi.
szülész-nőgyógyász szakorvosi állásra:
– 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 megjelenésétől számított 30 napon belül kérem benyújtani.

Bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi.
sebész szakorvosi állásra:
– sebész szakorvosi végzettség.
Pályázati anyag tartalma:
– önéletrajz, szakmai pályafutás;
– orvosi diploma, szakvizsgát tartalmazó iratok és a kötelező folyamatos továbbképzési időszak
teljesítését igazoló okiratok másolatai;
– OONYI-ba történt felvétel igazolásának másolata;
– külföldön szerzett diploma esetén honosítás.
Az állás, a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kérem benyújtani.
Bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi.
belgyógyász szakorvosi állásra:
– 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 benyújtása: megjelenéstől számított 30 napon belül.
Bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi.
radiológus szakorvosi állásra:
– 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 benyújtása: a megjelenéstől számított 30 napon belül.
Bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi.
Sürgősségi Betegellátó Osztályra szakorvosi állásra:
– 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 pályázat benyújtása: megjelenéstől számított 30 napon belül.
Bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi.
bőrgyógyász szakorvosi állásra:
– 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:
Érdeklődés: Dr. Vörös Ibolya főigazgató (8500 Pápa, Jókai u. 5–9.), t.: 06 (89) 514-002.

***
Sümeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (8330 Sümeg, Béke tér 7.) pályázatot hirdet a
területi ellátási kötelezettséggel működő Sümeg III. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására.
A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajz;
– iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okirat másolata;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– vállalkozói tevékenységet igazoló okirat hiteles másolata;
– egészségügyi alkalmassági vizsgálat igazolása;
– MOK tagsági igazolás;
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázati anyagot
megismerhetik, és abba betekinthetnek;
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak
nyilvános tárgyalásához.
Ellátandó lakosságszám: 1 605 fő.
Ellátandó településrész: Sümeg Város Önkormányzatának a háziorvosi körzetekről szóló 7/2017. (IV.
28.) önkormányzati rendeletének 1. mellékletében megállapított III. számú felnőtt háziorvosi körzet.
Működtetés formája: egyéni vállalkozás vagy társas vállalkozás tagjaként.
Munkavégzés helye: háziorvosi rendelő, 8330 Sümeg, Deák F. u. 2.
Illetmény, juttatás: az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő
finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet alapján a NEAK-kal
kötött finanszírozási szerződés szerint.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a Képviselő-testület döntését és a működési engedély
kiadását követően azonnal.
A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos.
A pályázat benyújtásának módja: postai úton, Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
címezve (8330 Sümeg, Béke tér 7.). A borítékon fel kell tüntetni: „III. számú felnőtt háziorvosi körzet”.
További információ: Sümeg Város Önkormányzata, Végh László polgármester. Tel.: 06 (87) 550-760.
Zala megye

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK, EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSHEZ KÖTÖTT ÁLLÁSOKRA
Kátai Gábor Kórház (5300 Karcag, Zöldfa utca 48.). pályázatot hirdet Belgyógyászati osztály
osztályvezető ápoló beosztás betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, a Kjt. 21/A.
§-a szerinti próbaidővel. 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: jogszabályban meghatározott és a szakmai
kompetenciáknak megfelelő munkavégzés. A Belgyógyászati osztályon a szakmai előírásnak
megfelelően, osztályvezető ápolói feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, illetve az egészségügyi ágazati jogszabályi
előírások az irányadók.
Pályázati feltételek:
– emelt szintű szakirányú egészségügyi végzettség;
– kórházi gyakorlat;
– büntetlen előélet.
Előnyt jelent:
– befejezett vagy folyamatban lévő egészségügyi főiskolai végzettség;
– vezetői gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakirányú végzettséget igazoló okirat másolata;
– részletes szakmai önéletrajz, vezetői program;
– magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarai 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. november 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 30.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton vagy személyesen Intézményünknek a következő címre: (5300 Karcag, Zöldfa utca 48.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését a következők szerint: „Belgyógyászati
osztály osztályvezető ápoló”;
– illetve elektronikusan: Nagyné László Erzsébet főigazgató részére,
foigazgato.kgkorhaz@externet.hu e-mail címre.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: szakmai megfelelés és személyes meghallgatás alapján.
Hiányosan benyújtott pályázat az érvénytelenség jogkövetkezményét vonja maga után.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 31.
KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. augusztus 14.
***
Felső-Szabolcsi Kórház (4600 Kisvárda, Árpád út 26.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Felső-Szabolcsi Kórház Szülészet-nőgyógyászati
Osztálya osztályvezető ápoló munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 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 osztályon dolgozó
szakdolgozók ápolás szakmai munkájának megszervezése és irányítása, valamint az osztály zavartalan
működésének biztosítása. Az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola, diplomás ápoló végzettség és/vagy diplomás szülésznő végzettség,
– fekvőbeteg-ellátásban szerzett legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egyetem, okleveles ápoló végzettség,
– tudományos munkában való részvétel,
– vezetői gyakorlat,

– idegen nyelv ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai
végzettséget igazoló okiratok másolata, továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke, szakmai
program az ápolási terület vezetésére vonatkozóan, hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati
anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez a
pályázó hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. november 1. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 1.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Adrienn nyújt, a 06 (45) 502-120-as
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Felső-Szabolcsi Kórház címére történő megküldésével (4600 Kisvárda,
Árpád út 26.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
„44/2017”, valamint a munkakör megnevezését: „osztályvezető ápoló”.
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. október 15.
Közigállás publikálás időpontja: 2017. augusztus 26.

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

E követelmény tekintetében felmentés adható, ha a pályázó a képzésben részt vesz, vagy vállalja a
képesítésnek öt éven belül történő megszerzését. A követelmény teljesítése alól mentesül továbbá az
a személy, aki 2013. szeptember 1-je előtt egészségügyi (szak)menedzseri képesítést, vagy az
egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon képesítést szerzett.
3

Vezetői gyakorlatként vezetői vagy magasabb vezetői (közép- vagy felső vezetői) gyakorlat egyaránt
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