
Pályázati hirdetmény betölthető állásokra 

2018. EüK. 4. szám pályázati felhívás 

(hatályos: 2018.03.05 - ) 

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 

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

egészségügyi szolgáltató szervezeti egységében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 20/B. §-a alapján pályázatot hirdet fekvőbeteg-szakellátásért felelős orvosigazgató beosztás 

(vezetői megbízás) ellátására. 

A vezetői megbízás/beosztás időtartama: a vezetői megbízás/beosztás határozott időre, 5 évre szól. 

A közalkalmazott által betöltendő munkakör: szakorvos. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

Próbaidő: megállapítására nem kerül sor, feltéve, hogy a közalkalmazott a kinevezésekor legalább 5 

éves, költségvetési szervnél eltöltött szakmai gyakorlattal rendelkezik. Ellenkező esetben a próbaidő 

mértéke: 4 hónap. 

A megbízási/munkáltatói jogkör gyakorlója: a Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi 

Kórházának főigazgatója. 

A munkavégzés helye: Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház (Hajdú-Bihar megye, az 

egyetemi kórház Működési Rendjében meghatározott telephelyei) 

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

feladatellátás kompetencia körébe tartozó munkavégzés a jogszabályokban előírtak, a munkáltató 

belső szabályozó dokumentumaiban foglaltak, valamint a munkaköri leírás alapján, így különösen a 

fekvőbeteg-szakellátás orvos szakmai feltételeinek biztosítása, a gyógyító-megelőző tevékenység 

tervezése, szervezése, ellenőrzése, irányítása, különös figyelemmel az egészségügyi szolgáltató 

szakmai követelményeknek megfelelő folyamatos és gazdaságos működtetésére, a főigazgató 

akadályoztatása/távolléte esetén helyettesítési feladatok ellátása, illetve az egyetemi kórház 

Működési Rendjében meghatározott további feladatok végzése. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra 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, valamint a munkáltató szervezet kollektív szerződésének rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– orvostudományi egyetemi végzettség; 

– szakorvosi képesítés; 

– legalább 5 éves gyakorló orvosi tevékenység; 



– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés vagy egészségügyi 

(szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon 

szerzett képesítés vagy jogi szakokleveles orvos szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítés; 

– legalább 5 éves vezetői gyakorlat; 

– büntetlen előélet; 

– cselekvőképesség (tizennyolcadik életév betöltése); 

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

rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett jogállás, illetve a harmadik országbeli 

állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény alapján jogosultság három 

hónapot meghaladó tartózkodásra; 

– egészségügyi (munkaköri) alkalmasság, továbbá; 

– a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti 

jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg a fentebb megjelölt közalkalmazotti munkakörbe 

kinevezhető; 

– a vezetői megbízás a hatvanötödik életév betöltéséig szólhat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– járóbeteg-szakellátási (legalább rendelőintézeti) és fekvőbeteg-szakellátási (legalább kórházi) 

vegyes szakmai profilú egészségügyi szolgáltató működtetésében szerzett szakmai tapasztalat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– személyes adatokat is tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz; 

– végzettséget, (szak)képzettséget igazoló dokumentumok másolata; 

– szakmai, illetve vezetői gyakorlatot, orvosi tevékenységet igazoló okmányok (munkáltatói 

igazolások) másolata; 

– működési nyilvántartás érvényességét igazoló dokumentum másolata; 

– kamarai tagság érvényességét igazoló dokumentum másolata; 

– az egyetemi kórház vezetőhelyettesi feladatainak ellátására, az egyetemi kórház fejlesztésére 

vonatkozó (szakmai) program a vezetői beosztásnak megfelelő feladat- és hatáskörben, illetve 

kompetenciakörben; 

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a jelentkező által benyújtott dokumentumokat az azt 

véleményező, elbíráló személyek és testületek – ideértve különösen a munkáltató szervezet 

véleményező bizottságát, Szakmai Vezető Testületét és Szenátusát – megismerhetik és a jelentkező 

az általa benyújtott iratanyagban foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges 

kezeléséhez hozzájárul; 



– külső jelentkező esetén három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány annak 

igazolására, hogy a jelentkező megfelel a közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. XXXIII. törvény 20. 

§ (2), (2c), (2d) és (2e) bekezdéseiben foglaltaknak (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). 

A beosztás és munkakör betölthetőségének időpontja: a beosztás és a munkakör legkorábban 2018. 

május 2. napjával tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 30. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Pályi Anita mb. humánpolitikai igazgató 

nyújt, a 06 (52) 511-736-os telefonszámon, illetve az eujog@fin.unideb.hu e-mail címen. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton: a pályázatnak a Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház (DE-KEK) címére 

történő megküldésével (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2–26., Humánpolitikai Igazgatóság, Munka- és 

Egészségügyi Jogi Osztály) adható be. 

Kérjük a borítékon feltüntetni a vezetői beosztás megnevezését: „fekvőbeteg-szakellátásért felelős 

orvosigazgató”, 

vagy 

– elektronikus úton: Dr. Lampé Zsolt Tibor, főigazgató részére az eujog@fin.unideb.hu e-mail címen 

keresztül, 

vagy 

– személyesen: a zárt borítékban elhelyezett pályázat a Debreceni Egyetem Humánpolitikai 

Igazgatóságán (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2–26., Nővérszálló épület I. emelet) Lovász Ildikó 

stratégiai koordinátornál nyújtható be. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 27. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– www.kozigallas.gov.hu 

– https://unideb.hu/hu/allasajanlatok 

– http://www.kenezykorhaz.hu/allashirdetes 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 12. 

*** 

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

egészségügyi szolgáltató szervezeti egységében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 



törvény 20/B. §-a alapján pályázatot hirdet járóbeteg-szakellátásért felelős orvosigazgató beosztás 

(vezetői megbízás) ellátására. 

A vezetői megbízás/beosztás időtartama: a vezetői megbízás/beosztás határozott időre, 5 évre szól. 

A közalkalmazott által betöltendő munkakör: szakorvos. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

Próbaidő: megállapítására nem kerül sor, feltéve, hogy a közalkalmazott a kinevezésekor legalább 5 

éves, költségvetési szervnél eltöltött szakmai gyakorlattal rendelkezik. Ellenkező esetben a próbaidő 

mértéke: 4 hónap. 

A megbízási/munkáltatói jogkör gyakorlója: a Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi 

Kórházának főigazgatója. 

A munkavégzés helye: Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház (Hajdú-Bihar megye, az 

egyetemi kórház Működési Rendjében meghatározott telephelyei). 

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

feladatellátás kompetencia körébe tartozó munkavégzés a jogszabályokban előírtak, a munkáltató 

belső szabályozó dokumentumaiban foglaltak, valamint a munkaköri leírás alapján, így különösen a 

járóbeteg-szakellátás orvos szakmai feltételeinek biztosítása, a gyógyító-megelőző tevékenység 

tervezése, szervezése, ellenőrzése, irányítása, különös figyelemmel az egészségügyi szolgáltató 

szakmai követelményeknek megfelelő folyamatos és gazdaságos működtetésére, illetve az egyetemi 

kórház Működési Rendjében meghatározott további feladatok ellátása. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra 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, valamint a munkáltató szervezet kollektív szerződésének rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– orvostudományi egyetemi végzettség; 

– szakorvosi képesítés; 

– legalább 5 éves gyakorló orvosi tevékenység; 

– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés vagy egészségügyi 

(szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon 

szerzett képesítés vagy jogi szakokleveles orvos szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítés, 

– legalább 5 éves vezetői gyakorlat; 

– büntetlen előélet; 

– cselekvőképesség (tizennyolcadik életév betöltése); 



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

rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett jogállás, illetve a harmadik országbeli 

állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény alapján jogosultság három 

hónapot meghaladó tartózkodásra; 

– egészségügyi (munkaköri) alkalmasság, továbbá 

– a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti 

jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg a fentebb megjelölt közalkalmazotti munkakörbe 

kinevezhető; 

– a vezetői megbízás a hatvanötödik életév betöltéséig szólhat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– egészségügyi alapellátási és/vagy járóbeteg-szakellátási (legalább rendelőintézeti) szakmai profilú 

egészségügyi szolgáltató működtetésében szerzett szakmai tapasztalat, 

– járóbeteg-szakellátás egészségügyi intézmények és szolgáltatók közötti szervezésében, betegút 

menedzsmentjében szerzett szakmai tapasztalat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– személyes adatokat is tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz; 

– végzettséget, (szak)képzettséget igazoló dokumentumok másolata; 

– szakmai, illetve vezetői gyakorlatot, orvosi tevékenységet igazoló okmányok (munkáltatói 

igazolások) másolata; 

– működési nyilvántartás érvényességét igazoló dokumentum másolata; 

– kamarai tagság érvényességét igazoló dokumentum másolata; 

– az egyetemi kórház vezetőhelyettesi feladatainak ellátására, az egyetemi kórház fejlesztésére 

vonatkozó (szakmai) program a vezetői beosztásnak megfelelő feladat- és hatáskörben, illetve 

kompetenciakörben; 

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a jelentkező által benyújtott dokumentumokat az azt 

véleményező, elbíráló személyek és testületek – ideértve különösen a munkáltató szervezet 

véleményező bizottságát, Szakmai Vezető Testületét és Szenátusát – megismerhetik és a jelentkező 

az általa benyújtott iratanyagban foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges 

kezeléséhez hozzájárul; 

– külső jelentkező esetén három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány annak 

igazolására, hogy a jelentkező megfelel a közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. XXXIII. törvény 20. 

§ (2), (2c), (2d) és (2e) bekezdéseiben foglaltaknak (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). 



A beosztás és munkakör betölthetőségének időpontja: a beosztás és a munkakör legkorábban 2018. 

május 2. napjával tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 30. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Pályi Anita mb. humánpolitikai igazgató 

nyújt, a 06 (52) 511-736-os telefonszámon, illetve az eujog@fin.unideb.hu e-mail címen. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton: a pályázatnak a Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház (DE-KEK) címére 

történő megküldésével (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2–26., Humánpolitikai Igazgatóság, Munka- és 

Egészségügyi Jogi Osztály) adható be. 

Kérjük a borítékon feltüntetni a vezetői beosztás megnevezését: „járóbeteg-szakellátásért felelős 

orvosigazgató”, 

vagy 

– elektronikus úton: Dr. Lampé Zsolt Tibor, főigazgató részére az eujog@fin.unideb.hu e-mail címen 

keresztül, 

vagy 

– személyesen: a zárt borítékban elhelyezett pályázat a Debreceni Egyetem Humánpolitikai 

Igazgatóságán (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2–26., Nővérszálló épület I. emelet) Lovász Ildikónál 

nyújtható be. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 27. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– www.kozigallas.gov.hu; 

– https://unideb.hu/hu/allasajanlatok; 

– http://www.kenezykorhaz.hu/allashirdetes. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 12. 

*** 

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

egészségügyi szolgáltató szervezeti egységében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 20/B. §-a alapján pályázatot hirdet ápolási igazgató beosztás (vezetői megbízás) ellátására. 

A vezetői megbízás/beosztás időtartama: a vezetői megbízás/beosztás határozott időre, 5 évre szól. 

A közalkalmazott által betöltendő munkakör: egyetemi okleveles ápoló/diplomás ápoló. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű. 



A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

Próbaidő: megállapítására nem kerül sor, feltéve, hogy a közalkalmazott a kinevezésekor legalább 5 

éves, költségvetési szervnél eltöltött szakmai gyakorlattal rendelkezik. Ellenkező esetben a próbaidő 

mértéke: 4 hónap. 

A megbízási/munkáltatói jogkör gyakorlója:a Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi 

Kórházának főigazgatója. 

A munkavégzés helye: Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház (Hajdú-Bihar megye, az 

egyetemi kórház Működési Rendjében meghatározott telephelyei). 

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

feladatellátás kompetencia körébe tartozó munkavégzés a jogszabályokban előírtak, a munkáltató 

belső szabályozó dokumentumaiban foglaltak, valamint a munkaköri leírás alapján, így különösen az 

egyetemi kórház ápolás-szakmai tevékenységének tervezése, szervezése, ellenőrzése, irányítása, 

különös figyelemmel az egészségügyi szolgáltató szakmai követelményeknek megfelelő folyamatos és 

gazdaságos működtetésére, illetve az egyetemi kórház Működési Rendjében meghatározott további 

feladatok végzése. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra 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, valamint a munkáltató szervezet kollektív szerződésének rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– egészségügyi főiskola diplomás ápolói, intézetvezetői, szakoktatói szakán vagy 

tudományegyetemen szerzett diplomás ápolói oklevél/egyetemi okleveles ápoló képesítés; 

– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés vagy egészségügyi 

(szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon 

szerzett képesítés; 

– legalább 5 éves vezetői gyakorlat; 

– büntetlen előélet; 

– cselekvőképesség (tizennyolcadik életév betöltése); 

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

rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett jogállás, illetve a harmadik országbeli 

állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény alapján jogosultság három 

hónapot meghaladó tartózkodásra; 

– egészségügyi (munkaköri) alkalmasság, továbbá 

– a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti 

jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg a fentebb megjelölt közalkalmazotti munkakörbe 

kinevezhető; 



– a vezetői megbízás a hatvanötödik életév betöltéséig szólhat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– egészségügyi szolgáltatókkal szembeni minőségbiztosítási követelmények teljesítése körében 

szerzett szakmai jártasság; 

– egészségügyi minőségbiztosítási és fejlesztési szakirányú szakképzettség; 

– minőségirányítási belső auditori ismeretek; 

– nosocomialis fertőzések megelőzése, illetve kórházi infekciókontroll körében szerzett ismeretek; 

– egészségügyi szakterületi szakképzések, felnőttképzések és felsőoktatási képzések szervezésében-

bonyolításában szerzett szakmai tapasztalat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– személyes adatokat is tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz, 

– végzettséget, (szak)képzettséget igazoló dokumentumok másolata, 

– szakmai, illetve vezetői gyakorlatot, orvosi tevékenységet igazoló okmányok (munkáltatói 

igazolások) másolata, 

– működési nyilvántartás érvényességét igazoló dokumentum másolata, 

– kamarai tagság érvényességét igazoló dokumentum másolata, 

– az egyetemi kórház vezetőhelyettesi feladatainak ellátására, az egyetemi kórház fejlesztésére 

vonatkozó (szakmai) program a vezetői beosztásnak megfelelő feladat- és hatáskörben, illetve 

kompetenciakörben, 

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a jelentkező által benyújtott dokumentumokat az azt 

véleményező, elbíráló személyek és testületek – ideértve különösen a munkáltató szervezet 

véleményező bizottságát, Szakmai Vezető Testületét és Szenátusát – megismerhetik és a jelentkező 

az általa benyújtott iratanyagban foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges 

kezeléséhez hozzájárul, 

– külső jelentkező esetén három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány annak 

igazolására, hogy a jelentkező megfelel a közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. XXXIII. törvény 20. 

§ (2), (2c), (2d) és (2e) bekezdéseiben foglaltaknak (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). 

A beosztás és munkakör betölthetőségének időpontja: 

A beosztás és a munkakör legkorábban 2018. május 2. napjával tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 30. 



A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Pályi Anita mb. humánpolitikai igazgató 

nyújt, a 06 (52) 511-736-os telefonszámon, illetve az eujog@fin.unideb.hu e-mail címen. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton: a pályázatnak a Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház (DE-KEK) címére 

történő megküldésével (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2–26., Humánpolitikai Igazgatóság, Munka- és 

Egészségügyi Jogi Osztály) adható be. Kérjük a borítékon feltüntetni a vezetői beosztás 

megnevezését: „ápolási igazgató”, 

vagy 

– elektronikus úton: Dr. Lampé Zsolt Tibor, főigazgató részére megcímezve, az eujog@fin.unideb.hu 

e-mail címen keresztül, 

vagy 

– személyesen: a zárt borítékban elhelyezett pályázat a Debreceni Egyetem Humánpolitikai 

Igazgatóságán (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2–26.). Nővérszálló épület I. emelet) Lovász Ildikó 

stratégiai koordinátornál nyújtható be. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 27. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– www.kozigallas.gov.hu 

– https://unideb.hu/hu/allasajanlatok 

– http://www.kenezykorhaz.hu/allashirdetes 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 12. 

*** 

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

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

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

Fehérgyarmati tagkórháza Telephelyi orvosigazgató – helyettes munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

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

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

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4900 Fehérgyarmat, Damjanich u. 1. 

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

irányelvek meghatározása, betartatása és ellenőrzése. A tagintézmények fekvő- és járóbeteg 



ellátásának orvos-szakmai felügyelete, irányítása, ellenőrzése. Együttműködés a tagintézmények 

ápolás irányításával. Az egészségügyi ellátás finanszírozásának folyamatos figyelemmel követése és 

ennek függvényében az orvos-szakmai hatékonyság és gazdaságossági szempontok kidolgozása és 

érvényesítése. Rövid-, közép és hosszú távú szakmai, fejlesztési és integrációs koncepciók kialakítása 

és az SZSZBMK stratégiai tervéhez illesztése. A szakorvosok számára a tagintézmények és az osztály 

struktúrájába illeszthető szakmai specializáció tárgyi és személyi lehetőségeinek kialakítása, 

szakmailag elvárható támogatása. Az orvosi tevékenységek teljesítményének, a finanszírozási és 

betegforgalmi mutatóinak a figyelemmel kísérése, az orvos szakmai vezetés által előírt elvárások 

teljesülésének ellenőrzése, eltérés esetén a szükséges intézkedések végrehajtása. Betegjogok 

érvényesülésének folyamatos figyelemmel kísérése, betegjogi képviselővel való kapcsolattartás. 

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

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

Pályázati feltételek: 

– egyetem, orvostudományi diploma, szakvizsga; 

– szakorvosi tapasztalat, 5 év feletti szakmai tapasztalat; 

– vezetői tapasztalat, 5 év feletti vezetői tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– tudományos fokozat; 

– orvos-közgazdász irányú képesítés; 

– idegen nyelv ismerete; 

– tudományos munkában való részvétel. 

– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés vagy egészségügyi 

(szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon 

szerzett képesítés vagy jogi szakokleveles orvos szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítés. 

Elvárt kompetenciák: 

– kiváló vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kiváló kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

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 orvos-szakmai terület vezetésére vonatkozóan; 

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

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2018. május 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 23. 

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

es telefonszámon. 

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

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

utca 68.), Dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 50/2018, valamint a munkakör megnevezését: 

„Telephelyi Orvosigazgató – helyettes”. 

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

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

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 30. 

KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 16. 

*** 

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

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

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

tagkórházának Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztálya osztályvezető főorvos munkakör 

betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

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

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

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

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

ellátása. 



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

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

Pályázati feltételek: 

– egyetem, aneszteziológia- és intenzív terápia szakvizsga; 

– szakirányú területen szerzett 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– tudományos munkában való részvétel; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke; 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan; 

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

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2018. május 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 23. 

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

es telefonszámon. 

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

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

utca 68.), Dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére. Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 51/2018, valamint a munkakör megnevezését: 

„osztályvezető főorvos”. 

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

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

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 30. 



A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 16. 

*** 

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

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

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

tagkórházának Gyerekosztálya osztályvezető főorvos munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

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

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4800 Vásárosnamény, Ady Endre u. 5. 

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

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

ellátása. 

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

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

Pályázati feltételek: 

– egyetem, csecsemő- és gyermekgyógyászat szakvizsga; 

– szakirányú területen szerzett 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– tudományos munkában való részvétel; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke; 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan; 



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

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2018. május 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 23. 

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

es telefonszámon. 

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

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

utca 68.), Dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére. Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 52/2018, valamint a munkakör megnevezését: 

„osztályvezető főorvos”. 

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

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

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 16. 

*** 

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

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

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

Fehérgyarmati tagkórházának Gyógyszertára főgyógyszerész munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

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

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

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4900 Fehérgyarmat, Damjanich u. 1. 

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

Az osztály munkájának megszervezése és zavartalan működésének irányítása. Az SZMSZ-ben 

meghatározott feladatok ellátása. 

Illetmény és juttatások: 

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

törvény rendelkezései az irányadók. 



Pályázati feltételek: 

– egyetem, gyógyszerész, gyógyszerhatástan szakvizsga; 

– szakirányú területen szerzett 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– tudományos munkában való részvétel; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke; 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan; 

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

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2018. május 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 23. 

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

es telefonszámon. 

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

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

utca 68.) Dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére. Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 53/2018, valamint a munkakör megnevezését: 

„főgyógyszerész”. 

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

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

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 16. 



*** 

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

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

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

tagkórháza Tüdőgondozó vezető főorvos munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

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

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

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

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

ellátása. 

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

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

Pályázati feltételek: 

– egyetem, tüdőgyógyászat szakvizsga; 

– szakirányú területen szerzett 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– tudományos munkában való részvétel; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke; 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan; 

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

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 



A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2018. május 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 23. 

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

es telefonszámon. 

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

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

utca 68.), Dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére. Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 54/2018, valamint a munkakör megnevezését: 

„vezető főorvos”. 

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

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

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 16. 

*** 

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

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

hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Nyírbátori tagkórháza 

Tüdőgondozó vezető főorvos munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

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

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4300 Nyírbátor, Édesanyák útja 1. 

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

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

ellátása. 

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

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

Pályázati feltételek: 

– egyetem, tüdőgyógyászat szakvizsga; 

– szakirányú területen szerzett 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 



– egyetem, allergológia és klinikai immunológia szakvizsga; 

– tudományos munkában való részvétel; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke; 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan; 

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

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2018. május 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 23. 

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

es-os telefonszámon. 

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

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

utca 68.), Dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére. Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 55/2018, valamint a munkakör megnevezését: 

„vezető főorvos”. 

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

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

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 16. 

*** 

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

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



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

tagkórházának Pszichiátriai Rehabilitációs Osztálya osztályvezető főorvos munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

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

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4320 Nagykálló, Szabadság tér 13. 

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

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

ellátása. 

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

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

Pályázati feltételek: 

– egyetem, pszichiátria szakvizsga; 

– szakirányú területen szerzett 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– egyetem, orvosi rehabilitáció (pszichiátria) szakvizsga; 

– tudományos munkában való részvétel; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke; 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan; 

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

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2018. május 1. napjától 

tölthető be. 



A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 23. 

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

ess telefonszámon. 

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

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

utca 68.), Dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére. Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 56/2018, valamint a munkakör megnevezését: 

„osztályvezető főorvos”. 

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

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

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 16. 

*** 

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

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

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

tagkórházának Onkoradiológiai Osztálya osztályvezető főorvos munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

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

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

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

Az osztály munkájának megszervezése és zavartalan működésének irányítása. Az SZMSZ-ben 

meghatározott feladatok ellátása. 

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

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

Pályázati feltételek: 

– egyetem, sugárterápia, klinikai onkológia szakvizsga; 

– szakirányú területen szerzett 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– egyetem, radiológia szakvizsga; 



– tudományos munkában való részvétel; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke; 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan; 

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

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2018. május 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 23. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/211-

es telefonszámon. 

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

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

utca 68.), Dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére. Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 57/2018, valamint a munkakör megnevezését: 

„osztályvezető főorvos”. 

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

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

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 16. 

*** 

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

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

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

tagkórházának Aneszteziológiai osztálya vezető asszisztens munkakör betöltésére. 



A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

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

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

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

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

ellátása. 

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

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

Pályázati feltételek: 

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

– szakirányú területen szerzett 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– tudományos munkában való részvétel; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke; 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan; 

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

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2018. május 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 23. 

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

es telefonszámon. 



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

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

utca 68.), Dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére. Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 59/2018, valamint a munkakör megnevezését: 

„vezető asszisztens”. 

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

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

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 16. 

*** 

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

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

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

tagkórházának Gyógytorna szervezeti egysége vezető gyógytornász munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

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

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

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

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

ellátása. 

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

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

Pályázati feltételek: 

– főiskola, és/vagy egyetemi diploma; 

– szakirányú területen szerzett 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– tudományos munkában való részvétel; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 



– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke; 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan; 

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

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2018. május 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 23. 

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

es telefonszámon. 

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

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

utca 68.), Dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére. Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 60/2018, valamint a munkakör megnevezését: 

„vezető gyógytornász.” 

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

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

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 16. 

*** 

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

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

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

tagkórházának Rehabilitációs Központ Fizikoterápiája vezető gyógytornász 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, 4900 Fehérgyarmat, Damjanich u. 1. 



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

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

ellátása. 

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

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

Pályázati feltételek: 

– főiskola, és/vagy egyetemi diploma; 

– szakirányú területen szerzett 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– tudományos munkában való részvétel; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke; 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan; 

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

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2018. május 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 23. 

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

es telefonszámon. 

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

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

utca 68.), Dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére. Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 61/2018, valamint a munkakör megnevezését: 

„vezető gyógytornász”. 



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

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

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 16. 

*** 

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

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

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

tagkórházának Kórház Higiénés Szolgálata 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, 4900 Fehérgyarmat, Damjanich u. 1. 

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

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

ellátása. 

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

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

Pályázati feltételek: 

– főiskola, diplomás ápoló végzettség; 

– szakirányú területen szerzett 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– egyetem, okleveles ápoló végzettség; 

– tudományos munkában való részvétel; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– szakmai önéletrajz; 



– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke; 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan; 

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

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2018. május 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 23. 

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

es telefonszámon. 

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

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

utca 68.), Dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére. Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 62/2018, valamint a munkakör megnevezését: 

osztályvezető ápoló. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

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

Egyetemi Oktatókórház fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 16. 

*** 

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

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

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

tagkórházának Rehabilitációs Központja 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, 4900 Fehérgyarmat, Damjanich u. 1. 



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

Az osztály munkájának megszervezése és zavartalan működésének irányítása. Az SZMSZ-ben 

meghatározott feladatok ellátása. 

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

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

Pályázati feltételek: 

– főiskola, diplomás ápoló végzettség; 

– szakirányú területen szerzett 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– egyetem, okleveles ápoló végzettség; 

– tudományos munkában való részvétel; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke; 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan; 

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

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2018. május 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 23. 

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

es telefonszámon. 

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

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

utca 68.), Dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére. Kérjük a borítékon feltüntetni a 



pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 63/2018, valamint a munkakör megnevezését: 

„osztályvezető ápoló”. 

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

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

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 16. 

**** 

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

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

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

tagkórházának Gyerekosztálya 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, 4800 Vásárosnamény, Ady Endre u. 5. 

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

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

ellátása. 

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

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

Pályázati feltételek: 

– főiskola, diplomás ápoló végzettség; 

– szakirányú területen szerzett 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– egyetem, okleveles ápoló végzettség; 

– tudományos munkában való részvétel; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 



– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke; 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan; 

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

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2018. május 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 23. 

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

estelefonszámon. 

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

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

utca 68.), Dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére. Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 64/2018, valamint a munkakör megnevezését: 

„osztályvezető ápoló”. 

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

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

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 16. 

*** 

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

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

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

tagkórházának Rehabilitációs 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, 4800 Vásárosnamény, Ady Endre u. 5. 



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

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

ellátása. 

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

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

Pályázati feltételek: 

– emelt szintű szakképesítés, OKJ ápoló végzettség; 

– szakirányú területen szerzett 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– főiskola, diplomás ápoló végzettség; 

– tudományos munkában való részvétel; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke; 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan; 

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

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2018. május 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 23. 

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

es telefonszámon. 

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

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

utca 68.), Dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére. Kérjük a borítékon feltüntetni a 



pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 65/2018, valamint a munkakör megnevezését: 

„osztályvezető ápoló”. 

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

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

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 16. 

*** 

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

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

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

tagkórházának Addiktológiai 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, 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 62. 

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

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

ellátása. 

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

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

Pályázati feltételek: 

– főiskola, diplomás ápoló végzettség; 

– szakirányú területen szerzett 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– egyetem, okleveles ápoló végzettség; 

– tudományos munkában való részvétel; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 



– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke; 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan; 

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

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

a munkakör legkorábban 2018. május 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 23. 

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

es telefonszámon. 

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

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

utca 68.), Dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére. Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 66/2018, valamint a munkakör megnevezését: 

„osztályvezető ápoló”. 

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

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

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 16. 

*** 

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

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

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

tagkórházának Pszichiátriai Rehabilitációs 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, 4320 Nagykálló, Szabadság tér 13. 



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

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

ellátása. 

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

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

Pályázati feltételek: 

– főiskola, diplomás ápoló végzettség; 

– szakirányú területen szerzett 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– egyetem, okleveles ápoló végzettség; 

– tudományos munkában való részvétel; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke; 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan; 

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

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2018. május 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 23. 

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

es telefonszámon. 

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

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

utca 68.), Dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére. Kérjük a borítékon feltüntetni a 



pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 67/2018, valamint a munkakör megnevezését: 

„osztályvezető ápoló”. 

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

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

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 16. 

*** 

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

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

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

tagkórházának Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztálya osztályvezető ápoló munkakör 

betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

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

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

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

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

ellátása. 

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

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

Pályázati feltételek: 

– főiskola, diplomás ápoló végzettség; 

– szakirányú területen szerzett 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– egyetem, okleveles ápoló végzettség; 

– tudományos munkában való részvétel; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 



– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke; 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan; 

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

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2018. május 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 23. 

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

es telefonszámon. 

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

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

utca 68.), Dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére. Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 68/2018, valamint a munkakör megnevezését: 

osztályvezető ápoló. 

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

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

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 16. 

*** 

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

Nukleáris Medicina Osztályra vegyész munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: 9700 Szombathely, Markusovszky u. 5. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: vegyész feladatok ellátása teljes munkaidőben. 



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

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

Pályázati feltételek: 

– vegyész diploma. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakmai végzettséget igazoló okiratok másolatai (diploma); 

– szakmai önéletrajz; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

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

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

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 5. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével 

(9700 Szombathely, Markusovszky u. 5.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 

szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: „vegyész”. 

– személyesen: Dr. Káldy Zoltán orvosigazgató, Vas megye, 9700 Szombathely, Markusovszky u. 5. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 25. 

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

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 7. 

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati 

kiírás a munkáltató által az KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a 

pályázatot kiíró szerv felel. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYVEZETŐI 

ÉS ORVOSVEZETŐI ÁLLÁSOKRA 

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 pályázatot hirdet: 

Országos Vérellátó Szolgálat (1113 Budapest, Karolina u. 19–21.) 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 Vérellátó Szolgálat (1113 Budapest, Karolina u. 19–21.). 

A főigazgató feladata: az Országos Vérellátó Szolgálatról szóló 323/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 

alapján a vérellátás állami szervezetének vezetése és irányítása, a betegellátáshoz szükséges 

vérkészítmények biztosítása érdekében. A szervdonáció és szervdonációhoz kapcsolódó 

szövetdonáció szervezésével összefüggő koordinációs tevékenység elvégzéséhez a feltételek 

biztosítása, a központi várólista, valamint a Nemzeti Kiszűrt Donor és Keresztdonációs Regiszter 

működtetése. 

A jogszabályi előírások megtartásával és az intézmény alapító okiratában, valamint szervezeti és 

működési szabályzatában meghatározottak figyelembevételével irányítja, szervezi és ellenőrzi a 

vezetése alatt álló intézményt. 

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; 

– az alapító szervvel és 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, véradást támogató szervezetekkel (nemzetközi intézményekkel) 

kapcsolattartás; 

– minőségirányítási rendszer működtetése, az adatvédelmi tevékenység felügyelete és irányítása. 



Munkabér: a főigazgató munkabére az Mt.-ben meghatározottak szerint az egészségügyi intézmény 

költségvetésének figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra. 

Pályázati feltételek: 

– orvostudományi (vagy egyéb) egyetemi szintű végzettség1; 

– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés vagy gazdaságtudományi 

karon szerzett közgazdász diploma; 

– legalább ötéves vezetői gyakorlat; 

– nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. 

törvény 69. § (1) bekezdése, valamint az emberi erőforrások minisztere feladat- és hatáskörét 

érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 20/2015. (IV. 10.) 

EMMI rendelet alapján. 

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 megbízást nem tölthet be, továbbá az Mt. 211. § (1) bekezdése alapján további 

munkavégzésre irányuló jogviszonyt – az egészségügyi tevékenység végzése kivételével – nem 

létesíthet. Kivételt képez ez alól az alább részletezett, az egészségügyi tevékenység gyakorlási 

jogának fenntartásához szükséges eset, nem egészségügyi tevékenység végzése esetén eltérés 

megállapodás alapján lehetséges. 

A főigazgató egészségügyi tevékenységet csak a szakképesítése (orvosi szakvizsga) 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. 

http://hjegy.mhk.hu/cgi_bin_fiz/njt_doc.exe?docid=208149.1078139#foot1


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: 

– az egészségügyi ágazatban szerzett vezetői tapasztalat; 

– orvosi szakvizsga megléte; 

– 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 igazolása2; 

– a nemzetbiztonsági ellenőrzési kötelezettséget elfogadó nyilatkozat. 

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 Belügyminisztérium Közszolgálati Személyzetfejlesztési 

Főigazgatóság (KSZF) hivatalos oldalán történő közzétételtől (2018. február 21.) 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/Közp/OVSZ/01 valamint a munkakör megnevezését: Főigazgatói pályázat: Országos Vérellátó 

Szolgálat 

http://hjegy.mhk.hu/cgi_bin_fiz/njt_doc.exe?docid=208149.1078139#foot2


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-eroforrasok-

miniszteriuma és a www.aeek.hu honlapon, továbbá a www.ovsz.hu 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. 

*** 

A XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Kh. Nonprofit Kft. (1139 Budapest, Szegedi u. 17.) pályázatot 

hirdet osztályvezető nőgyógyász főorvosi beosztás betöltésére. A munkaviszony teljes munkaidőre 

határozatlan időtartamra szól. 

A vezetői megbízással járó feladat a járóbeteg szakellátás keretében, két telephelyen működő 

nőgyógyászat és terhesrendelés osztály vezetése, szakmai irányítása, zavartalan működésének 

biztosítása. 

Pályázati feltételek: 

– orvostudományi egyetem; 

– szülészet-nőgyógyászat szakorvosi szakvizsga; 

– legalább 5 éves vezetői gyakorlat; 



– érvényes státusz az ÁEEK működési nyilvántartásában és érvényes kamarai tagság; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. 

Előnyt jelent legalább 10 éves kórházi gyakorlat és egészségügyi igazgatási területen szerzett 

gyakorlat. 

A pályázatokat a hirdetés megjelenésétől számított 10 napon belül várjuk. 

A pályázati kiírással kapcsolatos további információt nyújt Lovas Katalin humánpolitikai osztályvezető 

06 (30) 474-1440-es telefonszámon. 

*** 

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 Neurológia osztályán 

neurológus szakorvos(osztályvezető főorvosi megbízással) munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Vaszary Kolos Kórház Esztergom, Neurológia osztálya és ambulanciái, 

Komárom-Esztergom megye, 2500 Esztergom, Petőfi S. u. 26–28. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: az osztály és a szakellátás profiljába tartozó szakorvosi 

tevékenység, osztályszervezési és munkaszervezési feladatok, szakmai felügyelet ellátása. 

Illetmény és juttatások: bérezés megállapodás szerint. 

Pályázati feltételek: 

– orvostudományi egyetemi végzettség; 

– neurológia 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; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik, abba 

beletekinthetnek és véleményezhetik. 



A munkakör betölthetőségének időpontja: elbírálást követően azonnal. 

A pályázat benyújtásának határideje: megjelenéstől számított 30 nap. 

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidőt követő 3 munkanap 

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 KÖZIGÁLLÁS honlapon megjelenés ideje: 2018. március 5. 

*** 

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

ápolási igazgató munkakör betöltésére. 

A kinevezés határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban ápolási igazgató munkakörre és 

határozott idejű vezetői megbízásra szól. 

Pályázati feltételek: 

– egészségügyi főiskola diplomás ápolói, intézetvezetői, szakoktatói szakán vagy 

tudományegyetemen szerzett diplomás ápolói végzettség; 

– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés vagy egészségügyi 

(szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon 

szerzett képesítés; 

– egészségügyi intézményben szerzett, legalább tíz év vezetői/vezető helyettesi gyakorlat; 

– magyar állampolgárság; 

– büntetlen előélet. 

A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– diploma és egyéb végzettségeket igazoló okiratok másolata; 

– működési nyilvántartásról érvényes 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; 

– szakmai program az ápolás terület vezetésére vonatkozóan. 



Feladata elsősorban: 

– a főigazgató közvetlen irányítása mellett az intézményben végzendő egészségügyi ellátáshoz 

megfelelő képzettségű, létszámú szakdolgozó biztosítása. 

– magas színvonalú betegellátás megszervezése; 

– az ápolási tevékenység irányítása, felügyelete, a betegellátás folyamatosságának biztosítása, 

szakmai összehangolása; 

– a 43/2003. (VII. 29.) EüM rendelet 10. § (3) bekezdésében meghatározott feladatok ellátása, 

valamint az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában számára biztosított jogkörének 

megfelelően. 

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 legkorábban 2018. június 1. napjától tölthető be. 

*** 

Tüdőgyógyintézet Törökbálint (2045 Törökbálint, Munkácsy M. u. 70.) főigazgatója pályázati 

felhívása. 

Munkahely, munkakör és beosztás megnevezése: Tüdőgyógyintézet Törökbálint, Onko-

pulmonológiai, Járóbetegellátó és Diagnosztikai Centrum. 

Feladata: szervezi és vezeti a gyógyintézet tudományos munkáját, a szakorvosjelöltek képzését. 

Felügyeli az onko-pulmonológiai, járóbetegellátó és diagnosztikai centrum működését, valamint 

ellátja a kórház Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott feladatokat. 

Pályázati feltételek: 

– egyetem, tüdőgyógyász és onkológiai szakorvosi végzettség; 

– gyakorló szakorvosi tevékenység, 5 év feletti szakmai tapasztalat; 

– vezetői gyakorlat, legalább 3–5 év vezetői tapasztalat; 

– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés vagy egészségügyi 

(szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon 

szerzett képesítés vagy jogi szakokleveles orvosi szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítés. 

(Amennyiben a pályázó nem rendelkezik a mesterképzési képesítések egyikével sem, felmentés 

adható abban az esetben, ha a pályázó vállalja, hogy a kinevezés, megbízás kezdő napjától számított 

5 éven belül megszerzi az előírt képesítés valamelyikét.) 



A pályázathoz csatolandó: 

– fényképes szakmai önéletrajz, képzettséget igazoló okiratok másolata; 

– szakmai elképzelés és program bemutatása; 

– igazolás orvosi kamarai tagságról; 

– igazolás az orvosok működési nyilvántartásának érvényességéről; 

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

– hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggő 

kezeléséhez; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. 

A pályázat benyújtásának határideje: a Közszolgálati Személyzezfejlesztési Főigazgatóság honlapján 

történő megjelenéstől – 2018. február 16. – számított 30 napon belül (2018. március18.). 

Juttatások, egyéb információk: 

Illetmény: Kjt. alapján, megegyezés szerint. 

A kinevezés határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban történik, 5 év határozott idejű vezetői 

megbízással. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidőben. 

Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázatok benyújtásának módja: Dr. Antal Gabriella főigazgatóhoz, a Tüdőgyógyintézet címére 

(2045 Törökbálint, Munkácsy M. u. 70.) 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK ORVOSI ÁLLÁSOKRA 

Budapest 

Baranya megye 

Bács-Kiskun megye 

Békés megye 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

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

Petőfi út 4.) elnöke pályázati felhívása Abaújvári körzet háziorvosi munkakörének betöltésére. 

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



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

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

közalkalmazotti jogviszonyban vagy vállalkozási formában. 

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

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

finanszírozás rendelkezései az irányadók. 

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

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

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– orvosi diploma, valamint a szakképzettséget igazoló diploma másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– jogosítvány másolata; 

– vállalkozás esetén a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok másolata; 

– egészségügyi alkalmasság igazolása; 

– Magyar Orvosi Kamarai tagsági igazolás; 

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

eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul; 

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

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

betölthető. 

Munkáltatóval kapcsolatos egyéb információ: igény esetén Abaújvár településen szolgálati lakás 

biztosítható. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 31. 

A pályázattal kapcsolatosan további tájékoztatás kérhető: Abaújvár polgármesterétől, Sivák 

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

A pályázat benyújtásának módja: 

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

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

valamint a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot. 

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



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

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

Tanácsa bírálja el a 2018. március 31-ét követő társulási tanácsülésen. 

Csongrád megye 

Fejér megye 

Győr-Moson-Sopron megye 

Hajdú-Bihar megye 

Heves megye 

Jász-Nagykun-Szolnok megye 

Komárom-Esztergom megye 

Nógrád megye 

Pest megye 

Somogy megye 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

Tolna megye 

Vas megye 

Veszprém megye 

Zala megye 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK GYÓGYSZERÉSZI, GYÓGYSZERTÁRI ASSZISZTENSI ÁLLÁSOKRA 

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

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

Gyógyszertára vezető főgyógyszerész munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól 

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4600 Kisvárda, Árpád út 26. 

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

Gyógyszertár szakmai munkájának megszervezése és irányítása, valamint zavartalan működésének 

biztosítása. Az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása. 



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

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

Pályázati feltételek: 

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

képesítés; 

– szakirányú területen szerzett legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– tudományos munkában való részvétel; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai 

végzettséget igazoló okiratok másolata, továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke, szakmai 

program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan, hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati 

anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez a 

pályázó hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2018. április 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 15. 

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

telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak Felső-Szabolcsi Kórház címére történő megküldésével (4600 Kisvárda, 

Árpád út 26.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 

„6/2018”, valamint a munkakör megnevezését: „vezető főgyógyszerész”. 

vagy 

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

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

Szabolcsi Kórház fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 31. 

Közigállás publikálás időpontja: 2018. február 5. 



 

1 A diplom‡k Žs kŽpes’tŽsek kšlcsšnšs elismerŽsŽre vonatkoz— Eur—pai Uni—s jogi norm‡k szerinti, 

kźlfšldi ‡llamban ki‡ll’tott oklevŽl esetŽn szźksŽges – oklevŽlt?l fźgg?en – magyar hat—s‡gi 

bizony’tv‡ny csatol‡sa, avagy az oklevŽlben tanśs’tott vŽgzettsŽg, ill. kŽpzettsŽg, a nemzeti 

fels?oktat‡sr—l sz—l— 2011. Žvi CCIV. tšrvŽnyben meghat‡rozott vŽgzettsŽgnek/kŽpzettsŽgnek 

megfeleltetŽs igazol‡sa. 

2 A vezet?i beoszt‡sra, valamint id?tartamra tšrtŽn? hivatkoz‡ssal kiadott munk‡ltat—i igazol‡s 

hiteles m‡solata. 

 

http://hjegy.mhk.hu/cgi_bin_fiz/njt_doc.exe?docid=208149.1078139#foot_1_place
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