Pályázati hirdetmény betölthető állásokra
(hatályos: 2018.01.18 - )
2018. EüK 2. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
Tisztelt Hirdetők, Olvasók!
A hirdetményeket külön ez irányú kérelemre legfeljebb 3 alkalommal ismételjük meg,
további közlésre csak újabb kérés esetén van lehetőség. A gyors megjelenés érdekében a
pályázati hirdetményeket közvetlenül a szerkesztőségnek küldjék meg levélben (1051 Bp.,
Széchenyi István tér 7–8., illetve 1245 Budapest, Pf. 987), 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
Debreceni Egyetem Klinikai Központ elnöke (4023 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.) a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet a DE KK Fül-Orr-Gégészeti és Fej- Nyaksebészeti Klinikára igazgató 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. július 1. – 2023.
június 30-ig szól.
A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a klinika
igazgatói feladatainak ellátása. A költségvetés keretein belül a klinika személyi és tárgyi
feltételeinek biztosítása, eredményes gazdálkodás. Munkáltatói jogkör gyakorlása a klinika
dolgozói felett. A klinika szakmai és gazdasági területeinek működésével kapcsolatos
tervezési, szervezési tevékenység irányítása. A klinikán munkavégzésre irányuló
jogviszonyban álló orvosok, szakdolgozók értékelése, továbbképzésének biztosítása és
felügyelete. Kapcsolattartás és együttműködés hazai és külföldi intézményekkel, szakmai
szervezetekkel. Mindazon feladatok ellátása, melyeket a jogszabályok, valamint a DE
Szervezeti és Működési Szabályzata hatáskörébe utal.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, általános orvosi diploma;
– középfokú B2 szintű komplex típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga
angol nyelvből;
– tudományos fokozat;
– szakképesítés követelményrendszer szerint: fül-orr-gégegyógyászat szakvizsga;
– önálló szakmai profil, végzés után legalább 10 éves tényleges szakmai gyakorlat, mely
magába foglalja a betegek kivizsgálását, kezelését és fekvő esetek teljes felelősségű önálló
lezárását is;
– magas szintű oktatómunka magyar és angol nyelven a szakorvosképzésben;
– a fül-orr-gégegyógyászat szakma mélyreható ismerete, emellett további szakmai
specializáció;

– megfelelő szakmai kapcsolatokkal rendelkezés;
– tudományága magas színvonalú ismerete, szűkebb területen elmélyült, nemzetközi
szakirodalmi tájékozottság;
– büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a
szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett
személy;
– vezetői megbízást az kaphat, aki a Debreceni Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban
áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egyéb posztgraduális végzettség;
– felsőfokú angol nyelvvizsga;
– habilitáció, MTA doktora cím;
– magas szintű oktatómunka magyar és angol nyelven az orvosképzésben;
– alkalmasság PhD témavezetésre, kurzusok tartására.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– hitelesített másolat a végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelvtudást igazoló okiratokról, az Orvosok Országos Nyilvántartási Igazolványáról, a kamarai
tagságról (belső pályázó esetén az eredeti okiratokat az érintett munkaügyi osztálynak kell
bemutatni, ahol azokat ellenőrzik és a másolatokon az eredetivel való megegyezést igazolják);
– részletes szakmai önéletrajz;
– külső pályázónál 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (nem szükséges
hatósági bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az Egyetemmel korábban fennállt
megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya
megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el);
– minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart;
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és
testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul;
– a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó személyi adatait, lakcímét, tudományos fokozatát,
szakmai díjait, idegennyelv-tudását, szakmai, tudományos munkáját, terveit, hazai és
nemzetközi tudományos, illetve szakmai szervezetekben végzett munkáját, tisztségét, a
nemzetközi tudományos életben való részvételét, a klinika vezetésére vonatkozó terveket,
elképzeléseket;

– a pályázatot nyomtatott formában 1 példányban kérjük megküldeni;
– a pályázatot elektronikus formában: e-mail-en és cd-n vagy dvd-n is kérjük benyújtani.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2018. július 1. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 22.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Klinikai Központ elnöke címére történő
megküldésével (4002 Debrecen, Pf. 400). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: KKEH/1218-1/2017., valamint a beosztás
megnevezését: „igazgató”
és
– elektronikus úton az Egészségügyi Jogi és Humánpolitikai
kkhumanpolitika@med.unideb.hu e-mail-címen keresztül
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A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 28.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.unideb.hu; https://klinikaikozpont.unideb.hu – 2017. december 22.
***
Debreceni Egyetem Klinikai Központ elnöke (4023 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.) a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet a Debreceni Egyetem KK Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Klinikára
igazgató 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. július 1.–2023.
június 30-ig szól.
A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a klinika
igazgatói feladatainak ellátása. A költségvetés keretein belül a klinika személyi és tárgyi
feltételeinek biztosítása, eredményes gazdálkodás. Munkáltatói jogkör gyakorlása a klinika
dolgozói felett. A klinika szakmai és gazdasági területeinek működésével kapcsolatos
tervezési, szervezési tevékenység irányítása. A klinikán munkavégzésre irányuló
jogviszonyban álló orvosok, szakdolgozók értékelése, továbbképzésének biztosítása és
felügyelete. Kapcsolattartás és együttműködés hazai és külföldi intézményekkel, szakmai

szervezetekkel. Mindazon feladatok ellátása, melyeket a jogszabályok, valamint a DE
Szervezeti és Működési Szabályzata hatáskörébe utal.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, általános orvosi diploma;
– középfokú B2 szintű komplex típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga
angol nyelvből;
– tudományos fokozat;
– szakképesítés követelményrendszer szerint: fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás
szakvizsga vagy orvosi rehabilitáció (mozgásszervi) szakvizsga;
– önálló szakmai profil, végzés után legalább 10 éves tényleges szakmai gyakorlat, mely
magába foglalja a betegek kivizsgálását, kezelését és fekvő esetek teljes felelősségű önálló
lezárását is;
– magas szintű oktatómunka magyar és angol nyelven a szakorvosképzésben;
– a rehabilitációs szakma mélyreható ismerete, emellett további szakmai specializáció;
– megfelelő szakmai kapcsolatokkal rendelkezés;
– tudományága magas színvonalú ismerete, szűkebb területen elmélyült, nemzetközi
szakirodalmi tájékozottság;
– büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a
szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett
személy;
– vezetői megbízást az kaphat, aki a Debreceni Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban
áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egyéb posztgraduális végzettség;
– felsőfokú angol nyelvvizsga;
– habilitáció, MTA doktora cím;
– magas szintű oktatómunka magyar és angol nyelven az orvosképzésben;
– alkalmasság PhD témavezetésre, kurzusok tartására

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– hitelesített másolat a végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelvtudást igazoló okiratokról, az Orvosok Országos Nyilvántartási Igazolványáról, a kamarai
tagságról (belső pályázó esetén az eredeti okiratokat az érintett munkaügyi osztálynak kell
bemutatni, ahol azokat ellenőrzik és a másolatokon az eredetivel való megegyezést igazolják);
– részletes szakmai önéletrajz;
– külső pályázónál 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (nem szükséges
hatósági bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az Egyetemmel korábban fennállt
megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya
megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el);
– minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart;
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és
testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul;
– a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó személyi adatait, lakcímét, tudományos fokozatát,
szakmai díjait, idegennyelv-tudását, szakmai, tudományos munkáját, terveit, hazai és
nemzetközi tudományos, illetve szakmai szervezetekben végzett munkáját, tisztségét, a
nemzetközi tudományos életben való részvételét, a klinika vezetésére vonatkozó terveket,
elképzeléseket;
A pályázatot nyomtatott formában 1 példányban kérjük megküldeni.
A pályázatot elektronikus formában: e-mail-en és cd-n vagy dvd-n is kérjük benyújtani.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2018. július 1. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 22.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Klinikai Központ elnöke címére történő
megküldésével (4002 Debrecen, Pf. 400). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: KKEH/1218-4/2017., valamint a beosztás
megnevezését: „igazgató”
és
– elektronikus úton az Egészségügyi Jogi és Humánpolitikai
kkhumanpolitika@med.unideb.hu e-mail-címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 28.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
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– www.unideb.hu; https://klinikaikozpont.unideb.hu – 2017. december 22.
***
Debreceni Egyetem Klinikai Központ elnöke (4023 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.) a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet a Debreceni Egyetem KK Gyermekgyógyászati Klinikára igazgató 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. március 23.–
2022 június 30-ig szól.
A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a klinika
igazgatói feladatainak ellátása. A költségvetés keretein belül a klinika személyi és tárgyi
feltételeinek biztosítása, eredményes gazdálkodás. Munkáltatói jogkör gyakorlása a klinika
dolgozói felett. A klinika szakmai és gazdasági területeinek működésével kapcsolatos
tervezési, szervezési tevékenység irányítása. A klinikán munkavégzésre irányuló
jogviszonyban álló orvosok, szakdolgozók értékelése, továbbképzésének biztosítása és
felügyelete. Kapcsolattartás és együttműködés hazai és külföldi intézményekkel, szakmai
szervezetekkel. Mindazon feladatok ellátása, melyeket a jogszabályok, valamint a DE
Szervezeti és Működési Szabályzata hatáskörébe utal.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, általános orvosi diploma;
– középfokú B2 szintű komplex típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga
angol nyelvből;
– tudományos fokozat;
– szakképesítés követelményrendszer szerint: csecsemő- és gyermekgyógyászat szakvizsga;
– önálló szakmai profil, végzés után legalább 10 éves tényleges szakmai gyakorlat, mely
magába foglalja a betegek kivizsgálását, kezelését és fekvő esetek teljes felelősségű önálló
lezárását is;
– magas szintű oktatómunka magyar és angol nyelven a szakorvosképzésben;
– a csecsemő- és gyermekgyógyász szakma mélyreható ismerete, emellett további szakmai
specializáció;

– megfelelő szakmai kapcsolatokkal rendelkezés;
– tudományága magas színvonalú ismerete, szűkebb területen elmélyült, nemzetközi
szakirodalmi tájékozottság;
– büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a
szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett
személy;
– vezetői megbízást az kaphat, aki a Debreceni Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban
áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egyéb posztgraduális végzettség;
– felsőfokú angol nyelvvizsga;
– habilitáció, MTA doktora cím;
– magas szintű oktatómunka magyar és angol nyelven az orvosképzésben;
– alkalmasság PhD témavezetésre, kurzusok tartására.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– hitelesített másolat a végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelvtudást igazoló okiratokról, az Orvosok Országos Nyilvántartási Igazolványáról, a kamarai
tagságról (belső pályázó esetén az eredeti okiratokat az érintett munkaügyi osztálynak kell
bemutatni, ahol azokat ellenőrzik és a másolatokon az eredetivel való megegyezést igazolják);
– részletes szakmai önéletrajz;
– külső pályázónál 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (nem szükséges
hatósági bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az Egyetemmel korábban fennállt
megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya
megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el);
– minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart;
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és
testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul;
– a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó személyi adatait, lakcímét, tudományos fokozatát,
szakmai díjait, idegennyelv-tudását, szakmai, tudományos munkáját, terveit, hazai és
nemzetközi tudományos, illetve szakmai szervezetekben végzett munkáját, tisztségét, a
nemzetközi tudományos életben való részvételét, a klinika vezetésére vonatkozó terveket,
elképzeléseket;

– a pályázatot nyomtatott formában 1 példányban kérjük megküldeni;
– a pályázatot elektronikus formában: e-mail-en és cd-n vagy dvd-n is kérjük benyújtani.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2018. március 23. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 22.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Klinikai Központ elnöke címére történő
megküldésével (4002 Debrecen, Pf. 400). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: KKEH/1218-3/2017., valamint a beosztás
megnevezését: igazgató
és
– elektronikus úton az Egészségügyi Jogi és Humánpolitikai
kkhumanpolitika@med.unideb.hu e-mail-címen keresztül
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A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 28.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.unideb.hu; https://klinikaikozpont.unideb.hu – 2017. december 22.
***
Debreceni Egyetem Klinikai Központ elnöke (4023 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.) a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § -a alapján pályázatot
hirdet a DE KK Ortopédiai Klinikára igazgató 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. 07. 01. – 2023. 06. 30-ig szól.
A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a Klinika
igazgatói feladatainak ellátása. A költségvetés keretein belül a klinika személyi és tárgyi
feltételeinek biztosítása, eredményes gazdálkodás. Munkáltatói jogkör gyakorlása a klinika
dolgozói felett. A klinika szakmai és gazdasági területeinek működésével kapcsolatos
tervezési, szervezési tevékenység irányítása. A klinikán munkavégzésre irányuló
jogviszonyban álló orvosok, szakdolgozók értékelése, továbbképzésének biztosítása és

felügyelete. Kapcsolattartás és együttműködés hazai és külföldi intézményekkel, szakmai
szervezetekkel. Mindazon feladatok ellátása, melyeket a jogszabályok, valamint a DE
Szervezeti és Működési Szabályzata hatáskörébe utal.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, általános orvosi diploma;
– középfokú B2 szintű komplex típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga
angol nyelvből;
– tudományos fokozat;
– szakképesítés követelményrendszer szerint: ortopédia szakvizsga vagy ortopédiatraumatológia szakvizsga;
– önálló szakmai profil, végzés után legalább 10 éves tényleges szakmai gyakorlat, mely
magába foglalja a betegek kivizsgálását, kezelését és fekvő esetek teljes felelősségű önálló
lezárását is;
– magas szintű oktatómunka magyar és angol nyelven a szakorvosképzésben;
– az ortopédiai szakma mélyreható ismerete, emellett további szakmai specializáció;
– megfelelő szakmai kapcsolatokkal rendelkezés;
– tudományága magas színvonalú ismerete, szűkebb területen elmélyült, nemzetközi
szakirodalmi tájékozottság;
– büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a
szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett
személy;
– vezetői megbízást az kaphat, aki a Debreceni Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban
áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egyéb posztgraduális végzettség;
– felsőfokú angol nyelvvizsga;
– habilitáció, MTA doktora cím;
– magas szintű oktatómunka magyar és angol nyelven az orvosképzésben;
– alkalmasság PhD témavezetésre, kurzusok tartására.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– hitelesített másolat a végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelvtudást igazoló okiratokról, az Orvosok Országos Nyilvántartási Igazolványáról, a kamarai
tagságról (belső pályázó esetén az eredeti okiratokat az érintett munkaügyi osztálynak kell
bemutatni, ahol azokat ellenőrzik és a másolatokon az eredetivel való megegyezést igazolják);
– részletes szakmai önéletrajz;
– külső pályázónál 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (nem szükséges
hatósági bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az Egyetemmel korábban fennállt
megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya
megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el);
– minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart;
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és
testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul;
– a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó személyi adatait, lakcímét, tudományos fokozatát,
szakmai díjait, idegennyelv-tudását, szakmai, tudományos munkáját, terveit, hazai és
nemzetközi tudományos, illetve szakmai szervezetekben végzett munkáját, tisztségét, a
nemzetközi tudományos életben való részvételét, a kklinika vezetésére vonatkozó terveket,
elképzeléseket;
– a pályázatot nyomtatott formában 1 példányban kérjük benyújtani;
– a pályázatot elektronikus formában: e-mail-en és cd-n vagy dvd-n is kérjük benyújtani.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2018. július 1. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 22.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Klinikai Központ elnöke címére történő
megküldésével (4002 Debrecen, Pf. 400). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: KKEH/1218-2/2017, valamint a beosztás
megnevezését: „igazgató”;
– elektronikus úton az Egészségügyi Jogi és Humánpolitikai
kkhumanpolitika@med.unideb.hu e-mail-címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 28.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.unideb.hu; https://klinikaikozpont.unideb.hu – 2017. december 22.
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A Bács-Kiskun megyei Kórház Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar
Oktató Kórháza (6000 Kecskemét, Nyíri út 38.) pályázati felhívása.
A munkavégzés helye: Kalocsai Szent Kereszt Tagkórháza (6300 Kalocsa, Kossuth L. u. 34–
36.).
Munkakör megnevezése: osztályvezető főorvos.
Csecsemő és Gyermekosztály
Vezetői megbízását a főigazgató adja, és a munkáltatói jogkört, mint egyszemélyi felelős
vezető gyakorolja felette.
Feladata: a Csecsemő és Gyermekosztály vezetése, szakmai irányítása. A fekvőbetegszakellátás orvos szakmai feltételeinek biztosítása. Munkáltatói feladatok végzése, szakmai és
közösségi munka feltételeinek biztosítása, jó interdisciplinálris kapcsolatok kialakítása.
Pályázati feltételek:
Képesítési követelmények:
– orvostudományi egyetem,
– csecsemő- és gyermekgyógyászati szakképesítés.
Egyéb követelmények:
– több éves szakmai gyakorlat;
– rendszeres szakmai továbbképzés;
– vezetés területén szerzett gyakorlat (ideértve: részleg, csoport, szakambulancia,
szakrendelés vagy önálló szakmai profil irányítása, koordinálása);
– tudományos tevékenység;
– egészségügyi menedzseri ismeretek, illetve annak megszerzésére irányuló képzésben való
részvétel;
– nyelvismeret;
– büntetlen előélet.
A pályázat tartalmi követelményei:
– személyi és foglalkozási adatok;
– részletes szakmai élet bemutatása;

– az osztály vezetésére, a szakmai munka irányítására vonatkozó elképzelései;
– az osztályra vonatkozó személyi és tárgyi feltételek meghatározása;
– tudományos munkák jegyzéke;
– működési bizonyítvány, referenciák;
– diploma és szakorvosi bizonyítvány másolatok;
– szakmai továbbképzésről szóló igazolások;
– érvényes erkölcsi bizonyítvány;
– működési Nyilvántartás igazolása (ÁEEK);
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázatát az illetékes bizottságok véleményezzék és
megismerjék.
Pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 31.
Pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 1.
Bér: kiemelt bérezés.
Lakhatás: biztosított.
A munkakör betöltésének időpontja: a pályázati eljárás lefolytatását követően.
A pályázati eljárás lefolytatása a 233/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján történik.
A pályázattal kapcsolatban további információt dr. Mócza György főigazgató helyettes ad, t.:
06 (70) 330-0227, 06 (78) 564-100.
A pályázat benyújtásának a címe: Bács-Kiskun megyei Kórház Szegedi Tudományegyetem
Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza Kalocsai Szent Kereszt Tagkórháza (6300
Kalocsa, Kossuth L. u. 34–36.).
A MEGYEI KORMÁNYHIVATALOK NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI
SZERVEINEK
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEI
Zala Megyei Kormányhivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi
Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály osztályvezető, járási
tisztifőorvos 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 foglalt járási népegészségügyi feladatok.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben érdemi döntéshozatal. Az illetékességi területén
valamennyi népegészségügyi feladat irányítása, szervezése, a lakosság közegészségügyi és
járványügyi biztonságának felügyelete, biztosítása. A vonatkozó jogszabályok alapján az
egészségfejlesztési, egészségnevelési és egészségügyi igazgatási tevékenység irányítása,
végzése.
A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:
Zalaegerszegi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály.
Az irányítása alá tartozó személyek száma: 18.
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. Az illetmény megállapítása az állami tisztviselőkről
szóló 2016. évi LII. törvényben megállapított határok között megegyezés alapján történik.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság;
– cselekvőképesség;
– büntetlen előélet;
– egyetemi végzettség, a 315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet 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;
– kiemelkedő szintű kreativitás, precizitás, jó szóbeli és írásbeli kommunikációs készség;
– kiemelkedő szintű megbízhatóság, felelősségvállalás, problémamegoldó és döntési
képesség,
– kiemelkedő szintű együttműködési 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. (III. 20.) 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: 2018. február 16.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pék Patrícia főosztályvezető asszony
nyújt, a 06 (92) 550-307-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/060/1952-9/2017., valamint a munkakör
megnevezését: „osztályvezető, járási tisztifőorvos”;
– elektronikus úton Dr. Sifter Rózsa
hivatal@zalakozig.hu e-mail címen keresztül.

kormánymegbízott

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 2.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.kozigallas.hu – 2017. december 22.;
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– www.kormanyhivatal.hu/hu/zala – 2017. december 22.
***
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYVEZETŐI
ÉS ORVOSVEZETŐI ÁLLÁSOKRA
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testülete (1051
Budapest, Erzsébet tér 4. I. emelet 113. szoba) pályázatot hirdet Belváros-Lipótváros
Egészségügyi Szolgálatának főigazgatói, intézményvezetői (magasabb vezető) álláshelyének
betöltésére.
Az intézményvezető által ellátandó feladatok: Belváros-Lipótváros Egészségügyi
Szolgálatának SZMSZ szerinti zavartalan, törvényes működésének, színvonalas szakmai
munkájának, gazdálkodásának szervezése, irányítása, képviselete és ellenőrzése, valamint a
dolgozók feletti munkáltatói jogkör gyakorlása.
Pályázati feltételek
– orvostudományi egyetemi végzettség;
– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés vagy egészségügyi
(szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési
szakon szerzett képesítés;
– egészségügyi ellátás területén legalább öt év vezetői gyakorlat;
– magyar állampolgárság;
– büntetlen előélet;
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése a 2007. évi CLII. törvény alapján a
pályázat elnyerése esetén.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– helyismeret;
– minőségirányítási rendszerek alkalmazásában szerzett gyakorlat;
– Belváros-Lipótváros Egészségügyi Szolgálat Intézményének ismerete.
Elvárt kompetenciák:
– magas szintű szervező, kommunikációs és kapcsolatteremtő képesség.
A pályázathoz csatolni kell:
– fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajzot;

– iskolai végzettséget, képesítést és az egyéb feltételeknek való megfelelést tanúsító okiratok
másolatát;
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő
elképzeléssel;
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt;
– legalább ötéves vezetői gyakorlatot igazoló munkáltatói igazolást;
– motivációs levelet;
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatokat az eljárásban
résztvevők megismerhetik, abba betekinthetnek;
– pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az állás betöltésénél a Kjt. 41. § (1) bekezdés,
(2) bekezdés b), (3)–(5)bekezdés és a 43/A. §-a alapján összeférhetetlenség nem áll fenn.
Illetmény, juttatás: Kjt. alapján.
A vezetői megbízás időtartama: határozott időtartam, 5 év, 2018. április 1. – 2023. március
31. (Az állás betöltésének várható időpontja: 2018. április 1.)
A vezetői beosztás ellátására megbízást kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot zárt borítékban, „Pályázat BelvárosLipótváros Egészségügyi Szolgálatának főigazgatói, intézményvezetői álláshelyére” felirattal,
két példányban írásban kell benyújtani személyesen, munkaidőben vagy postai úton a
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Polgármesteri Hivatal Népjóléti Osztályán
(1051 Budapest, Erzsébet tér 4. I. emelet 113. szoba).
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 16. (péntek) 11.00 óra.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhető: Nagy Krisztina Zsuzsanna Népjóléti
osztály vezetőjétől a 872-7451-es telefonszámon.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat beadási határidejének lejártát követő első
képviselő-testületi ülés (várhatóan 2018. március hónapban).
A kinevezésről – a Kjvh. 4. § (1) bekezdésekben foglaltak figyelembevételével összehívott
Eseti Bizottság véleménye alapján a Képviselő-testület dönt.
***
Lenti Város Önkormányzati Képviselő-testülete (8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4.) pályázatot
ír ki a Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet főigazgató magasabb vezető beosztás
megbízással történő betöltésére az alábbi tartalommal:

A munkáltatói jogkör gyakorlója: Lenti Város Önkormányzati Képviselő-testülete.
A munkavégzés helye: Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet (8960 Lenti, Kossuth út
10.).
A betöltendő magasabb vezetői megbízás feltétele: magasabb vezető beosztás ellátására
megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a
megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A betöltendő magasabb vezetői megbízás megnevezése: főigazgató (megbízott vezető).
A betöltendő munkakör megjelölése: szakorvos.
A betöltendő szakorvos munkakörhöz kapcsolódó
időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

közalkalmazotti

jogviszony

A pályázat benyújtásának feltételei:
– (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintű végzettség;
– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítéssel, valamint
– legalább ötéves vezetői gyakorlat;
– büntetlen előélet.
A magasabb vezetői megbízás 5 évre szól.
A magasabb vezetői megbízás kezdő időpontja: 2018. július 1.
A magasabb vezetői megbízás megszűnésének időpontja: 2023. június 30.
A magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
– az orvosigazgató megbízása, a megbízás visszavonása, illetve felettük az egyéb munkáltatói
jogok gyakorlása;
– az orvosigazgató és a gazdasági igazgató munkaköri leírásának meghatározása;
– az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogkör gyakorlása;
– a belső szabályzatok kiadása;
– az intézmény tevékenysége elleni panasz megvizsgálása és elintézése;
– a Rendelőintézet képviselete;
– intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása;
– házirend rendelkezései végrehajtásának ellenőrzése;

– az intézmény higiénés rendjének biztosítása és felügyelete;
– az intézményben nyújtott egészségügyi szolgáltatások folyamatos ellenőrzése;
– az orvosi és asszisztensi munkakörben
továbbképzésének biztosítása és felügyelete;

foglalkoztatott

egészségügyi

dolgozók

– tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai és gazdasági működésének
valamennyi területét;
– ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben és
döntésekben a vezető részére előírt feladatokat;
– megszervezi az intézmény belső ellenőrzését;
– elkészíti az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát, kötelezően előírt szabályzatait,
továbbá az intézmény működését segítő egyéb szabályzatokat, rendelkezéseket;
– kapcsolatot tart a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel,
intézményekkel;
– kapcsolatot tart nemzetközi intézményekkel, szervezetekkel;
– támogatja az intézmény munkáját segítő testületek, szervezetek, közösségek tevékenységét;
– folyamatosan értékeli a vezetés, a szervezeti egységek, az intézmény tevékenységét,
munkáját;
– az ellátás szervezési feladatok
társintézményekkel, szociális ellátással;

irányítása,

kapcsolattartás

az

alapellátással,

– minőségirányítási rendszer működtetése;
– ügyiratkezelés irányítása és ellenőrzése;
– mindaz, amit jogszabály a főigazgató hatáskörébe utal.
Juttatások: illetmény, vezetői pótlék a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény alapján.
Egyéb juttatások jogszabály alapján.
A pályázathoz csatolni kell:
– az iskolai végzettséget igazoló okiratok közjegyző által hitelesített másolatát;
– részletes szakmai önéletrajzot;
– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot;

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt;
– a legalább ötéves vezetői gyakorlatot igazoló munkáltatói igazolást;
– a pályázó nyilatkozatát, amelyben a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá, hogy a
pályázati elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik és abba betekinthetnek;
– nyilatkozatot az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII.
törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.
A pályázati felhívás személyügyi központ honlapján való közzétételének időpontja: 2018.
január 5.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 15.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidő lejártát követő első soron
következő képviselő-testületi ülés.
A pályázatot személyesen vagy postai úton Lenti Polgármesteri Hivatal címére (8960 Lenti,
Zrínyi Miklós u. 4.) zárt borítékban kell benyújtani olyan módon, hogy az a benyújtási
határidő napján 16.00 óráig Lenti Polgármesteri Hivatalba beérkezzen. A borítékon fel kell
tüntetni a beosztás megnevezését: főigazgató (magasabb vezető). A pályázattal kapcsolatban
érdeklődni Hegedüsné Muk Andrea közigazgatási osztályvezetőnél lehet személyesen, vagy a
06 (92) 553-950-es telefonszámon.
***
A Mohácsi Kórház (7700 Mohács, Szepessy tér 7.) pályázatot hirdet a Belgyógyászati
Osztályának osztályvezető főorvosi vezetői beosztás betöltésére. A Kjt. 20/B. § (2) bekezdése
alapján csak az kaphat vezetői megbízást, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban
áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A közalkalmazotti jogviszony teljes munkaidőre, határozatlan időtartamra szól.
A vezetői megbízás 5 éves határozott időre szól.
Feladat: a belgyógyász szakorvosi kompetenciába tartozó feladatok (járó- és fekvőbetegszakellátás) mellett ellátja a belgyógyászati osztály osztályvezető főorvosi feladatait, mely
során vezeti, irányítja, koordinálja és ellenőrzi az osztály betegellátó munkáját, ellátja a
vezetése alatt álló dolgozók szakmai felügyeletét, irányítja, koordinálja, ellenőrzi
tevékenységüket, a főorvosi vizitet megtartja, megszervezi a szakterület ügyeleti, készenléti
rendjét, folyamatosan ellenőrzi a szakterület dokumentációit, ellátja az osztály működéséhez
szükséges humánpolitikai és egyéb szervezési feladatokat.
Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a
továbbiakban: Kjt.) szabályai, valamint a kórház vezetőségével folytatott egyeztetések szerint
kiemelt bérezés.
Pályázati feltételek:

– orvostudományi egyetemi végzettség;
– belgyógyászati szakvizsga;
– legalább 5 év belgyógyászati szakorvosi gyakorlat;
– 1–3 év vezetői tapasztalat;
– büntetlen előélet.
Előnyt jelent:
– belgyógyászati részszakma;
– PhD fokozat.
A pályázathoz csatolandó:
– önéletrajz;
– motivációs levél;
– a végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolatai;
– működési nyilvántartásba vétel érvényességének igazolása;
– Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása;
– nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.
A beosztás betölthetőségének időpontja: 2018. április 2.
Pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 22.
A pályázat benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Mohácsi Kórház címére,
Tompity Judit nevére történő megküldésével (7700 Mohács, Szepessy tér 7.) vagy e-mailben
a minbiz@mohacskorhaz.hu e-mail-címre. Kérjük a borítékon, ill. az e-mailben feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2018, valamint a pályázat megnevezését:
„osztályvezető főorvos”.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-ában, továbbá a Kjt. Egészségügyi intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. §-ában foglaltaknak megfelelően.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 16.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.hu – 2018. február 1.;

– Mohácsi Kórház hivatalos honlapján – www.mohacskorhaz.hu
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK ORVOSI ÁLLÁSOKRA
Budapest
Baranya megye
Bács-Kiskun megye
Békés megye
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Csongrád megye
Fejér megye
Győr-Moson-Sopron megye
Hajdú-Bihar megye
Heves megye
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Komárom-Esztergom megye
Nógrád megye
Pest megye
Nagykőrös Város Önkormányzat (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.) pályázati felhívása.
A munkahely és munkakör megnevezése: Nagykőrös III. számú házi gyermekorvosi
alapellátási körzet. Nagykőrös, Széchényi tér 8.
Ellátandó feladat:
– a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglalt feladatok ellátása /iskola egészségügyi feladatok
ellátása is;
– területi ellátási kötelezettséggel;
– vállalkozási formában;
– az ügyeleti ellátásban való részvétel önkéntes vállalásával;
– önkormányzattal kötött feladatellátási 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.
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 Zoltánné Önkormányzati Iroda vezetőjétől a 06 (53) 550-310es 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
A Barcsi Kistérségi Járóbetegellátó Központ (7570 Barcs, Kálmán I. u. 10.) pályázatot
hirdet ortopéd szakorvos munkakör betöltésére.
A jogviszony időtartama: határozatlan idejű.

A foglalkoztatás jellege: az intézménnyel kötött megbízási szerződés alapján.
A munkavégzés helye: Kistérségi Járóbetegellátó Központ, Somogy megye, 7570 Barcs,
Kálmán I. u. 10.
Ellátandó feladatok: ortopédiai szakfeladatok ellátása heti 10 órában, továbbá egynapos
sebészeti ellátás
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság;
– büntetlen előélet;
– egyetemi végzettség, az ellátás nyújtásához szükséges ortopéd szakorvosi végzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz;
– végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata;
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
– érvényes működési nyilvántartás igazolása;
– MOK tagság igazolása;
– egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány;
– orvosi felelősségbiztosítás
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 27.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 31.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018. február 1.
A pályázat benyújtásának módja: személyesen vagy postai úton Dr. Kisimre László
igazgató részére (Kistérségi Járóbetegellátó Központ – 7570 Barcs, Kálmán I. u. 10.).
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– www.barcs.hu;
– www.workania.hu;
– www.barcsrendelo.t-online.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a pályázattal kapcsolatos bővebb
felvilágosítás munkaidőben Dr. Kisimre László igazgatótól a 06 (82) 565-490-es
telefonszámon kérhető.
A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze,
megszakítsa, vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jogi és/vagy anyagi következmény
nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a pályázó kárigényt
semmilyen jogcímen nem érvényesíthet. A pályázati feltételek közül csak a hatósági erkölcsi
bizonyítvány hiánya, valamint az egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány pótolható. Más
esetben a hiánypótlás lehetősége kizárt.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Tolna megye
Vas megye
Veszprém megye
Sümeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ((8330 Sümeg, Béke tér 7.) pályázatot
hirdet a területi ellátási kötelezettséggel működő Sümeg II. számú felnőtt háziorvosi körzet
ellátására.
A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajz;
– iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok másolata;
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
– vállalkozói tevékenységet igazoló okirat hiteles másolata;
– egészségügyi alkalmassági vizsgálat igazolása;
– MOK tagsági igazolás;
– pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggő kezeléshez 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: 2216 fő.

Ellátandó településrész: Sümeg Város Önkormányzatának a háziorvosi körzetekről szóló
7/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendeletének 1. mellékletében megállapított II. számú felnőtt
háziorvosi körzet.
Működtetés formája: egyéni vállalkozás vagy társas vállalkozás tagjaként.
Illetmény, juttatás: az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő
finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet alapján a
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel kötött finanszírozási szerződés szerint.
A munkakör betölthetőségének időpontja: legkésőbb 2018. május 1.
Egyéb információk:
– eredményes pályázat esetén az önkormányzat határozatlan időre szóló feladatellátási
szerződést köt, amelyben a felek a működés feltételeit rögzítik;
– a meghirdetett háziorvosi körzet praxisjogának folytatása megállapodás tárgyát képezi a
még jelenleg ellátást végző háziorvossal.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 28.
A pályázat benyújtásásnak módja: postai úton, Sümeg Város Önkormányzata Képviselőtestületének címezve (8330 Sümeg, Béke tér 7.). A borítékon fel kell tüntetni: „II. számú
felnőtt háziorvosi körzet”.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő első
képviselő-testületi ülés.
Zala megye
PÁLYÁZATI HIRDEMTMÉNYEK GYÓGYSZERÉSZI,
GYÓGYSZERTÁRI ASSZISZTENSI ÁLLÁSOKRA
A Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház, Szentes (6600 Szentes, Sima F. u. 44–58)
pályázatot hirdet intézeti főgyógyszerész beosztás ellátására határozatlan idejű közalkalmazotti
kinevezéssel és 5 év határozott időre szóló vezetői megbízással.
A vezetői beosztással járó lényeges feladatok: a kórház teljes gyógyszerellátásának és
gyógyszergazdálkodásának lebonyolítása, az intézeti Gyógyszertár szakmai munkájának
tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése.
Pályázati feltételek:
– gyógyszerész diploma és szakgyógyszerészi végzettség;
– legalább 10 éves szakmai gyakorlat;
– vezetői tapasztalat.

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató önéletrajzot;
– végzettség(ek)et tanúsító okiratok másolatát;
– rövid szakmai (vezetői) programot;
– érvényes, működési nyilvántartásba vétel igazolását;
– nyilatkozatot a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez való hozzájárulásáról.
– a közalkalmazotti kinevezéshez 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány szükséges.
A KÖZIGÁLLÁS honlapon történő megjelenés dátuma: 2018. január 20.
Benyújtási határidő: a KÖZIGÁLLÁS honlapon történő megjelenést követő 30 nap.
A beosztás 2018. április 1-jétől tölthető be.
A pályázat benyújtása: Dr. Kalmár Mihály főigazgatóhoz a kórház címére: 6600 Szentes,
Sima F. u. 44–58.
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSHEZ NEM
KÖTÖTT
VEZETŐI ÉS EGYÉB ÁLLÁSOKRA
Lenti Város Önkormányzati Képviselő-testülete (8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4.) pályázatot
ír ki a Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet gazdasági igazgató magasabb vezető
beosztás megbízással történő betöltésére az alábbi tartalommal:
A munkáltatói jogkör gyakorlója: Lenti Város Önkormányzati Képviselő-testülete
A munkavégzés helye: Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet (8960 Lenti, Kossuth út
10.).
A betöltendő magasabb vezetői megbízás feltétele: magasabb vezető beosztás ellátására
megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a
megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A betöltendő magasabb vezetői megbízás megnevezése: gazdasági igazgató (megbízott
vezető).
A betöltendő munkakör megjelölése: főkönyvelő.
A betöltendő főkönyvelő munkakörhöz kapcsolódó közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A pályázat benyújtásának feltételei:

– a felsőoktatásban szerzett végzettség és
– okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy
az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítés vagy
– gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői – 2012. január 1. előtt
az Áht. szerinti ellenjegyzői –, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a
továbbiakban: Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési
szervnél szerzett legalább ötéves igazolt szakmai gyakorlat, valamint mérlegképes könyvelői
szakképesítés vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség vagy
– felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség és költségvetési szervnél szerzett öt év
vezetői tapasztalat,
– az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban történő szereplés igazolása és a
tevékenység ellátására jogosító engedély,
– a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget elfogadó nyilatkozat,
– büntetlen előélet.
A magasabb vezetői megbízás 5 évre szól.
A magasabb vezetői megbízás kezdő időpontja: 2018. május 1.
A magasabb vezetői megbízás megszűnésének időpontja: 2023. április 30.
A magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
– felelős az intézmény gazdasági és pénzügyi tevékenységéért, a pénzügyi fegyelem
megtartásáért,
– elkészíti az intézmény költségvetését, gazdálkodásáról szóló beszámoló jelentéseit,
gondoskodik az adatszolgáltatásról,
– gyakorolja a pénzügyi ellenjegyzési jogkört a főigazgató kötelezettségvállalása esetén,
– kialakítja az anyaggazdálkodás rendjét, megszervezi és biztosítja az intézmény
anyagellátását,
– kialakítja és szervezi a Rendelőintézet könyvviteli, elszámolási, vagyon-nyilvántartási,
vagyonvédelmi rendjét,
– a gazdálkodási tevékenységet szabályozó jogszabályok és egyéb rendelkezések betartásának
biztosítása,
– a hatékony gazdálkodás elősegítése érdekében a gazdálkodás eredményeinek folyamatos
elemzése, értékelése és a szükséges intézkedések kezdeményezése,
– az informatikai-számítástechnikai tevékenységek működtetése,

– az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
11. §-ában és egyéb jogszabályokban a gazdasági vezető számára meghatározott feladatok
ellátása.
Illetmény, vezetői pótlék a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján.
Egyéb juttatások jogszabály alapján.
A pályázathoz csatolni kell:
– az iskolai végzettséget igazoló okiratok közjegyző által hitelesített másolatát,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– szakmai vezetői koncepciót,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okiratok, a tevékenység
ellátására jogosító engedély, ennek hiányában ez alóli mentesítés iránti kérelem az Ávr. 12. §
(2) bekezdésben foglaltakra történő hivatkozással,
– a legalább ötéves vezetői gyakorlatot igazoló munkáltatói igazolást,
– a pályázó nyilatkozatát, amelyben a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá, hogy a
pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik és abba betekinthetnek,
– nyilatkozatot az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII.
törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.
A pályázati felhívás személyügyi központ honlapján való közzétételének időpontja: 2018.
január 5.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 19.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidő lejártát követő első soron
következő képviselő-testületi ülés.
A pályázatot személyesen vagy postai úton Lenti Polgármesteri Hivatal címére (8960 Lenti,
Zrínyi Miklós u. 4.) zárt borítékban kell benyújtani olyan módon, hogy az a benyújtási
határidő napján 16.00 óráig Lenti Polgármesteri Hivatalba beérkezzen. A borítékon fel kell
tüntetni a beosztás megnevezését: gazdasági igazgató (magasabb vezető). A pályázattal
kapcsolatban érdeklődni Hegedüsné Muk Andrea közigazgatási osztályvezetőnél lehet
személyesen, vagy a (92) 553-950-es telefonszámon.

