
Pályázati hirdetmény betölthető állásokra 

2018. EüK. 5. szám pályázati felhívás  

(hatályos: 2018.03.27 - ) 

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 Közszolgálati 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 Felnőtt Pszichiátriai Osztálya 

osztályvezető főorvosi beosztásának (vezetői megbízásának) 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 a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XIII. törvény végrehajtásáról szóló 356/2008. 

(XII. 31.) Korm. rendelet 5. § b) pontja értelmében. 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 

osztályvezetői feladatellátás kompetencia körébe tartozó munkavégzés a jogszabályokban 

előírtak, a munkáltató belső szabályozó dokumentumaiban foglaltak, valamint a munkaköri 

leírás alapján, így különösen a Felnőtt Pszichiátriai Osztály szakmai tevékenységének 

irányítása-felügyelete, a gyógyító-megelőző tevékenység tervezése, szervezése, ellenőrzése, 

különös figyelemmel a szervezeti egység 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: 



– orvostudományi egyetemi végzettség; 

– több szakvizsgával rendelkező szakorvos [minimálisan elvárt szakképesítés: pszichiátria 

szakorvosi alap és orvosi rehabilitáció (pszichiátriai) ráépített]; 

– legalább 10 éves pszichiátria szakorvosi szakmai gyakorlat; 

– büntetlen előélet; 

– cselekvőképesség (tizennyolcadik életév betöltése); 

– Magyar Orvosi Kamarai tagság; 

– érvényes működési engedély/működési nyilvántartási státusz érvényessége; 

– 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: 

– addiktológia szakorvosi szakképesítés; 

– legalább 15 éves pszichiátriai szakorvosi gyakorlat; 

– legalább 5 éves vezetői tapasztalat; 

– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés vagy egészségügyi 

(szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon 

szerzett képesítés. 

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; 

– a szervezeti egység feladatainak ellátására, az egység 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 – ide értve 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. július 1. napjával tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 20. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Mikó László fekvőbeteg-

szakellátásért felelős orvosigazgató nyújt, a 06 (52) 511-777/1818-as (mellék) 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: „Felnőtt Pszichiátriai Osztály osztályvezető főorvos”, 

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) dr. 

Komáromi Klára mb. munka- és egészségügyi jogi osztályvezetőnél nyújtható be. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 19. 

A pályázatok elbírálásának rendje: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. 



rendelet, valamint a gyógyintézetek vezetőjének és vezetőhelyetteseinek képesítési 

követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes 

eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján irányadó eljárási rend 

szerint. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 

www.kozigallas.gov.hu 

https://unideb.hu/hu/allasajanlatok 

http://www.kenezykorhaz.hu/allashirdetes 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 3. 

*** 

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 Gyermek- és 

Ifjúságpszichiátriai Osztálya osztályvezető főorvosi beosztásának (vezetői megbízásának) 

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 a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XIII. törvény végrehajtásáról szóló 356/2008. 

(XII. 31.) Korm. rendelet 5. § b) pontja értelmében. 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 

osztályvezetői feladatellátás kompetencia körébe tartozó munkavégzés a jogszabályokban 

előírtak, a munkáltató belső szabályozó dokumentumaiban foglaltak, valamint a munkaköri 

leírás alapján, így különösen a Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Osztály szakmai 

tevékenységének irányítása-felügyelete, a gyógyító-megelőző tevékenység tervezése, 

szervezése, ellenőrzése, különös figyelemmel a szervezeti egység 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: 

– orvostudományi egyetemi végzettség; 

– gyermek- és ifjúságpszichiátria szakorvos több szakvizsgával vagy tudományos minősítéssel 

(pszichiátria/pszichoterápia/gyermekneurológia/csecsemő- és gyermekgyógyászat); 

– legalább 5 éves gyermek- és ifjúságpszichiátria szakorvosi szakmai gyakorlat; 

– büntetlen előélet; 

– cselekvőképesség (tizennyolcadik életév betöltése); 

– Magyar Orvosi Kamarai tagság; 

– érvényes működési engedély/működési nyilvántartási státusz érvényessége; 

– 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: 

– legalább 10 éves gyermek- és ifjúságpszichiátria szakorvosi gyakorlat; 

– legalább 5 éves vezetői tapasztalat; 

– autizmus diagnosztika terén szerzett legalább 10 éves szakmai gyakorlat. 

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; 

– a szervezeti egység feladatainak ellátására, az egység 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 – ide értve 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. július 1. napjával tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 20. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Mikó László fekvőbeteg-

szakellátásért felelős orvosigazgató nyújt, a 06 (52) 511-777/1818-as (mellék) 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: „Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Osztály osztályvezető 

főorvos”, 

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) dr. 

Komáromi Klára mb. munka- és egészségügyi jogi osztályvezetőnél nyújtható be. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 19. 

A pályázatok elbírálásának rendje: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. 

rendelet, valamint a gyógyintézetek vezetőjének és vezetőhelyetteseinek képesítési 

követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes 

eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján irányadó eljárási rend 

szerint. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 

www.kozigallas.gov.hu; 

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

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

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 3. 

*** 

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 Reumatológiai Osztálya 

osztályvezető főorvosi beosztásának (vezetői megbízásának) 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 a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XIII. törvény végrehajtásáról szóló 356/2008. 

(XII. 31.) Korm. rendelet 5. § b) pontja értelmében. 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 

osztályvezetői feladatellátás kompetencia körébe tartozó munkavégzés a jogszabályokban 

előírtak, a munkáltató belső szabályozó dokumentumaiban foglaltak, valamint a munkaköri 

leírás alapján, így különösen a Reumatológiai Osztály szakmai tevékenységének irányítása-

felügyelete, a gyógyító-megelőző tevékenység tervezése, szervezése, ellenőrzése, különös 

figyelemmel a szervezeti egység 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: 

– orvostudományi egyetemi végzettség; 

– reumatológia vagy reumatológia és fizioterápia szakorvosi szakképesítés megléte; 

– legalább 5 éves reumatológia vagy reumatológia és fizioterápia szakorvosi szakmai gyakorlat; 

– büntetlen előélet; 

– cselekvőképesség (tizennyolcadik életév betöltése); 

– Magyar Orvosi Kamarai tagság; 

– érvényes működési engedély/működési nyilvántartási státusz érvényessége; 

– 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: 

– legalább 15 éves reumatológia szakorvosi gyakorlat; 



– legalább III. progresszivitási szintű, speciális ellátási igényeket (pl.: arthritis központ) is 

kielégítő egészségügyi szolgáltatónál szerzett szakmai tapasztalat, legalább 5 éves szakmai 

tapasztalat; 

– reumatológiai kórképek biológiai terápiájában szerzett szakmai jártasság, legalább 5 éves 

szakmai tapasztalat; 

– radiosynoviorthesis beavatkozások végzésében szerzett gyakorlat, legalább 5 éves szakmai 

tapasztalat; 

– legalább 5 éves vezetői 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; 

– a szervezeti egység feladatainak ellátására, az egység 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 – ide értve 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. július 1. napjával tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 20. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Mikó László fekvőbeteg-

szakellátásért felelős orvosigazgató nyújt, a 06 (52) 511-777/1818-as (mellék) 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: „Reumatológiai Osztály osztályvezető főorvos”; 

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) dr. 

Komáromi Klára mb. munka- és egészségügyi jogi osztályvezetőnél nyújtható be. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 19. 

A pályázatok elbírálásának rendje: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. 

rendelet, valamint a gyógyintézetek vezetőjének és vezetőhelyetteseinek képesítési 

követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes 

eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján irányadó eljárási rend 

szerint. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 

– www.kozigallas.gov.hu; 

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

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

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 3. 

*** 

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 Belgyógyászati Osztálya 

osztályvezető főnővéri beosztásának (vezetői megbízásának) 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 a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XIII. törvény végrehajtásáról szóló 356/2008. 

(XII. 31.) Korm. rendelet 5. § b) pontja értelmében. 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 

osztályvezető főnővéri feladatellátás kompetencia körébe tartozó munkavégzés a 

jogszabályokban előírtak, a munkáltató belső szabályozó dokumentumaiban foglaltak, valamint 

a munkaköri leírás alapján, így különösen a Belgyógyászati Osztály szakdolgozói szakmai 

tevékenységének irányítása-felügyelete, az ápolási tevékenység tervezése, szervezése, 

ellenőrzése, különös figyelemmel a szervezeti egység szakmai követelményeknek megfelelő 

folyamatos és gazdaságos működésre, 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: 

– egyetemi okleveles ápoló képesítés/ főiskolai oklevél (diplomás ápoló szak); 

– belgyógyászati fekvőbeteg ellátásban megszerzett ápolásszakmai tapasztalat, 5 év feletti 

szakmai tapasztalat; 

– büntetlen előélet, 

– cselekvőképesség (tizennyolcadik életév betöltése); 

– érvényes működési engedély/működési nyilvántartási státusz érvényessége; 

– Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarai tagság; 

– 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: 

– belgyógyászati fekvőbeteg ellátó szervezeti egység ápolás-vezetésében szerzett legalább 3 év 

vezetői tapasztalat; 

– belgyógyászati fekvőbeteg ellátásban megszerzett ápolásszakmai tapasztalat, legalább 10 év 

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, ápolói tevékenységet igazoló okmányok (munkáltatói 

igazolások) másolata; 

– működési nyilvántartás érvényességét igazoló dokumentum másolata; 

– Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarai tagságot igazoló dokumentum; 

– a szervezeti egység feladatainak ellátására, az egység 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 – ide értve 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. július 1. napjával tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 20. 



A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Seres Judit ápolási igazgató nyújt, a 06 

(52) 511-777/1737-es (mellék) 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: „Belgyógyászati Osztály osztályvezető főnővér”, 

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) dr. 

Komáromi Klára mb. munka- és egészségügyi jogi osztályvezetőnél nyújtható be. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 19. 

A pályázatok elbírálásának rendje: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. 

rendelet, valamint a gyógyintézetek vezetőjének és vezetőhelyetteseinek képesítési 

követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes 

eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján irányadó eljárási rend 

szerint. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 

– www.kozigallas.gov.hu; 

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

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

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 3. 

*** 

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 Fürdőgyógyászati Osztály 

osztályvezető beosztás (vezetői megbízás) ellátására. 

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

szól. 



A közalkalmazott által betöltendő munkakör: gyógyászati menedzser. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

Próbaidő: 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 

osztályvezetői feladatellátás kompetencia körébe tartozó munkavégzés a jogszabályokban 

előírtak, a munkáltató belső szabályozó dokumentumaiban foglaltak, valamint a munkaköri 

leírás alapján, így különösen a Fürdőgyógyászati Osztály irányítása, az osztály jogszerű, 

eredményes működésének biztosítása, a közvetlen irányítása alá tartozó közalkalmazottak 

munkájának irányítása, felügyelete, koordinálása, ellenőrzése, az egyetemi kórház 

célkitűzéseinek érvényre juttatása az osztályon, a társadalombiztosítás árhoz nyújtott 

támogatásával elérhető, illetve térítési díj ellenében igénybe vehető gyógyászati kezelések 

szervezése, koordinációja és felügyelete, különös figyelemmel a szervezeti egység 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: 

– felsőfokú végzettség (gazdasági szakirány); 

– 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: 

– (fürdő)gyógyászati ellátó egység vezetésében szerzett, legalább 5 év vezetői tapasztalat; 

– egészségügyi intézmény gazdálkodásának megszervezése, irányítása, ellenőrzése területén 

szerzett tapasztalat (legalább 3 év vezetési tapasztalat). 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– személyes adatokat is tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz; 

– végzettséget, (szak)képzettséget igazoló dokumentumok másolata; 

– szakmai, illetve vezetői gyakorlatot igazoló okmányok (munkáltatói igazolások) másolata; 

– az egyetemi kórház Fürdőgyógyászati Osztálya feladatainak ellátására, a szervezeti egység 

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 – ide értve különösen a munkáltató szervezet 

véleményező bizottságát és Szakmai Vezető Testületét – 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. július 1. napjával tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 20. 

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

igazgató nyújt, a 06 (52) 511-863-as 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: „Fürdőgyógyászati Osztály osztályvezető”, 

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) dr. 

Komáromi Klára mb. munka- és egészségügyi jogi osztályvezetőnél nyújtható be. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 19. 

A pályázatok elbírálásának rendje: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. 

rendelet, valamint a gyógyintézetek vezetőjének és vezetőhelyetteseinek képesítési 

követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes 

eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 8.) EüM rendelet alapján irányadó eljárási rend szerint. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 

– www.kozigallas.gov.hu; 

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

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

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 3. 

*** 

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 Főigazgatói Hivatal 

hivatalvezető beosztás (vezetői megbízás) ellátására. 

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

szól. 

A közalkalmazott által betöltendő munkakör: egészségügyi ügyvitelszervező. 

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 a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XIII. törvény végrehajtásáról szóló 356/2008. 

(XII. 31.) Korm. rendelet 5. § b) pontja értelmében. 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, Főigazgatói 

Hivatal, 4031 Debrecen, Bartók Béla út 2–26. 

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

hivatalvezetői feladatellátás kompetencia körébe tartozó munkavégzés a jogszabályokban 

előírtak, a munkáltató belső szabályozó dokumentumaiban foglaltak, valamint a munkaköri 

leírás alapján, így különösen a főigazgató és a közvetlen irányítása alá tartozó vezetők 

munkájával kapcsolatos tikársági, iktatási és egyéb adminisztrációs feladatok szervezése, 

irányítása-felügyelete, az egyetemi kórház szervezeti egységei számára koordinációs 

tevékenység végzése, az egyetemi Egészségügyi Irányító Testület hatáskörébe tartozó egyetemi 

kórházi feladatkörbe eső ügyek előkészítésének szervezése-bonyolítása, az egyetemi kórházat 

érintő határozatok, döntések végrehajtása, az azokkal kapcsolatos igazgatási teendők végzése, 

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: 

– felsőfokú, egészségügyi ügyvitelszervező képesítés; 

– legalább 5 éves 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; 

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

jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg a fentebb megjelölt közalkalmazotti 

munkakörbe kinevezhető, továbbá 



– a vezetői megbízás a hatvanötödik életév betöltéséig szólhat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: egészségügyi szolgáltatókkal szembeni 

minőségbiztosítási követelmények teljesítése körében szerzett szakmai jártasság. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– személyes adatokat is tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz; 

– végzettséget, (szak)képzettséget igazoló dokumentumok másolata; 

– szakmai, illetve vezetői gyakorlatot igazoló okmányok (munkáltatói igazolások) másolata; 

– az egyetemi kórház Főigazgatói Hivatal feladatainak ellátására, a szervezeti egység 

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 – ide értve 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. évi 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. július 1. napjával tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 20. 

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

igazgató nyújt, a 06 (52) 511-863-as 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: „főigazgatói hivatalvezető”, 

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) dr. 

Komáromi Klára mb. munka- és egészségügyi jogi osztályvezetőnél nyújtható be. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 19. 

A pályázatok elbírálásának rendje: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. 

rendelet, valamint a gyógyintézetek vezetőjének és vezetőhelyetteseinek képesítési 

követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes 

eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján irányadó eljárási rend 

szerint. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 

– www.kozigallas.gov.hu; 

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

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

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 3. 

*** 

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

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

hirdet Markusovszky Egyetemi Oktató Kórház Pszichiátriai Osztály és Felnőtt 

Pszichiátriai Gondozó pszichiáter szakorvos/szakorvos jelölt munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Vas megye, 9700 Szombathely, 11-es Huszár út 138. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: pszichiátriai szakorvosi tevékenység ellátása 

teljes munkaidőben. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítása és a juttatás a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint megegyezés szerinti bérezésre, lakhatási 

támogatás biztosításására irányuló megállapodás rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– egyetem, pszichiátriai szakorvosi képesítés vagy ráképzés vállalása vagy szakképzés 

vállalása. 



A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

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

– működési nyilvántartás igazolása; 

– szakmai önéletrajz; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

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

megismerjék; 

– orvosi kamarai tagság igazolása; 

– eddigi orvosi jogviszony igazolása. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően 

azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 30. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

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

megküldésével (9700 Szombathely, Markusovszky utca 5.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: „Sz/553-0/2018.”, valamint a munkakör 

megnevezését: „Pszichiáter szakorvos/szakorvos jelölt”; 

és 

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

utca 5. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 20. 

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

szerezhet. 

*** 

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

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

hirdet Markusovszky Egyetemi Oktató Kórház Epidemiológai és Kórházhigiénés Osztály 

osztályvezető munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 



A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 év (utána 

hosszabbítható)-ig szól. 

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

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

osztályvezetői feladatok ellátása teljes munkaidőben. 

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

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint megegyezés szerinti 

bérezés, lakhatási támogatás biztosítására vonatkozó megállapodás rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– egyetem, népegészségügyi felügyelő/higiénikus szakvizsga/közegészségtan- és járványtani 

szakorvos/klinikai farmakológus szakorvos/higiénikus szakorvos/közegészségügyi és 

járványügyi felügyelő. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakmai végzettséget igazoló okiratok másolatai; 

– működési nyilvántartás igazolása; 

– szakmai önéletrajz; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

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

megismerjék. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően 

azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 30. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

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

megküldésével (9700 Szombathely, Markusovszky utca 5.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: „Sz/554-0/2018.”, valamint a munkakör 

megnevezését: „osztályvezető”. 

és 

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

utca 5. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 15. 



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

szerezhet. 

*** 

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

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

hirdet Markusovszky Egyetemi Oktató Kórház Kórházhigiénés Osztály 

népegészségügyi/közegészségügyi ellenőr munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

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

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: közegészségügyi ellenőri tevékenység ellátása 

teljes munkaidőben. 

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

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint megegyezés szerinti 

bérezés, lakhatási támogatás biztosítására vonatkozó megállapodás rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– főiskola, népegészségügyi ellenőr/közegészségügyi-járványügyi ellenőr. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakmai végzettséget igazoló okiratok másolatai; 

– működési nyilvántartás igazolása; 

– szakmai önéletrajz; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

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

megismerjék. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően 

azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 30. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

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

megküldésével (9700 Szombathely, Markusovszky utca 5.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 



pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Sz/527-0/2018., valamint a munkakör 

megnevezését: népegészségügyi/közegészségügyi ellenőr; 

és 

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

utca 5. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 15. 

*** 

Zala Megyei Szent Rafael Kórház, a Pécsi Tudományegyetem Oktatókórháza (8900 

Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós u. 1.) pályázatot hirdet traumatológiai osztályvezető főorvos 

munkakör betöltésére. 

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós utca 1. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: a Traumatológiai Osztály tevékenységével 

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

feladatok ellátása a Traumatológiai Osztályon 

Illetmény és juttatások: 

– a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.), illetve megegyezés 

szerint; 

– orvos-, illetve nővérszállói elhelyezési lehetőség. 

Pályázati feltételek: 

– traumatológus szakorvos végzettség; 

– kórházi szakorvosi gyakorlat; 

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása; 

– büntetlen előélet. 

A pályázati elbírálásánál előnyt jelent: 

– vezetői tapasztalat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz; 



– a végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– érvényes működési engedély és kamarai tagság igazolása; 

– az osztály vezetésére vonatkozó szakmai program; 

– erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylésről szóló igazolás; 

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

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018. május 2. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 15. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Zala Megyei Szent Rafael Kórház címére történő megküldésével 

(8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós utca 1.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 

adatbázisban szereplő azonosító számot: HEG/36/37/2018., valamint a munkakör 

megnevezését: „Traumatológiai Osztály osztályvezető főorvos”, vagy 

– e-mailben, a Humán Erőforrás Gazdálkodási Osztály részére a kosine.hum@zmkorhaz.hu e-

mail címen keresztül. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 30. 

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje: 

– www.kozigallas.gov.hu (2018. március 5.); 

– www.zmkorhaz.hu (2018. március 1.) 

A MEGYEI KORMÁNYHIVATALOK NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI 

SZERVEINEK  

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEI 

Zala Megyei Kormányhivatal (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső utca 10.) a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a 

Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal Hatósági Főosztály 

Népegészségügyi Osztály osztályvezető, járási tisztifőorvos munkakör betöltésére. 

Az állami szolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű állami szolgálati jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: határozatlan idejű vezetői megbízás. 

A munkavégzés helye: Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Göcseji út 24. 



A munkakör betöltője az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X. 20.) 

Korm. rendeletben meghatározott képzettség alapján látja el feladatait: 

1 számú melléklet 34.1. pontja szerinti népegészségügyi feladatkörben felsőoktatásban szerzett 

általános orvos, higiénikus orvos vagy fogorvos szakképzettség és szakorvosi képesítés 

szükséges a feladatellátáshoz. 

Ellátandó feladatok: az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi 

XI. törvényben foglalt járási népegészségügyi feladatok. 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

Feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben érdemi döntéshozatal. Az illetékességi területén 

valamennyi népegészségügyi feladat irányítása, szervezése, a lakosság közegészségügyi és 

járványügyi biztonságának felügyelete, biztosítása. A vonatkozó jogszabályok alapján az 

egészségfejlesztési, egészségnevelési és egészségügyi igazgatási tevékenység irányítása, 

végzése. 

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése: 

Zalaegerszegi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály. 

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 18 fő. 

Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra 

az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény, a közszolgálati tisztviselők jogállásáról 

szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Zala Megyei Kormányhivatal Közszolgálati 

Szabályzata rendelkezései az irányadók. Az illetmény megállapítása az állami tisztviselőkről 

szóló 2016. évi LII. törvényben megállapított határok között megegyezés alapján történik. 

Pályázati feltételek: 

– magyar állampolgárság; 

– cselekvőképesség; 

– büntetlen előélet; 

– egyetemi végzettség, a 315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet szerinti általános orvos vagy 

higiénikus orvos vagy fogorvos szakképzettség, valamint szakorvosi képesítés; 

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása; 

– hozzájárulás megbízhatósági vizsgálat lefolytatásához; 

– egészségügyi alkalmasság. 

Előnyt jelentő kompetenciák: 

– egyetem, általános orvosi végzettség, valamint szakorvosi képesítés; 



– kiemelkedő szintű kreativitás, precizitás, jó szóbeli és írásbeli kommunikációs készség; 

– kiemelkedő szintű megbízhatóság, felelősségvállalás, problémamegoldó és döntési képesség; 

– kiemelkedő szintű együttműködés, konfliktus-kezelési és konfliktus-megelőzési képesség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– fényképpel ellátott, a pályázó személyi adatait tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz a 

45/2012. Korm. rendelet 1 számú melléklete szerint; 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; 

– iskolai végzettséget, idegennyelvtudást igazoló okmányok másolatai; 

– nyilatkozat, mely szerint a benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben foglalt személyes 

adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul; 

– referenciák, amennyiben ilyennel rendelkezik; 

– motivációs levél. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően 

azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje:2018. április 17. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pék Patrícia főosztályvezető asszony 

nyújt, a 06 (92) 550-307-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Zala Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével 

(8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi utca 10.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 

adatbázisban szereplő azonosító számot: ZAB/060/1107-2/2018., valamint a munkakör 

megnevezését: „osztályvezető, járási tisztifőorvos”; 

– elektronikus úton Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott asszony részére a hivatal@zala.gov.hu 

e-mail címen keresztül. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 2. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– www.kozigallas.hu – 2018. február 24. 

*** 

Zala Megyei Kormányhivatal (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi utca 10.). a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet 



Zala Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Egészségfejlesztési és Igazgatási 

Osztály osztályvezető, megyei tisztiorvos munkakör betöltésére. 

Az állami szolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű állami szolgálati jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: határozatlan idejű vezetői megbízás. 

A munkavégzés helye: Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Göcseji út 24. 

A munkakör betöltője az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X.20.) 

Korm. rendeletben meghatározott képzettség alapján látja el feladatait: 

1. számú melléklet 34.1. pontja szerinti népegészségügyi feladatkörben felsőoktatásban szerzett 

általános orvos, higiénikus orvos vagy fogorvos szakképzettség és szakorvosi képesítés 

szükséges a feladatellátáshoz. 

Ellátandó feladatok: az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi 

XI. törvényben foglaltak alapján a megyei népegészségügyi feladatok. 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

Feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben érdemi döntéshozatal, különösen egészségügyi 

igazgatási és egészségfejlesztési koordinációs és hatósági ügyek, valamint a kémiai biztonsági 

feladatok vonatkozásában, helyettesként közegészségügyi és járványügyi feladatok ellátása. 

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése: 

Népegészségügyi Főosztály Egészségfejlesztési és Igazgatási Osztály. 

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 6 fő. 

Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra 

az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény, a közszolgálati tisztviselők jogállásáról 

szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Zala Megyei Kormányhivatal Közszolgálati 

Szabályzatának rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– magyar állampolgárság, 

– cselekvőképesség; 

– büntetlen előélet; 

– egyetemi végzettség, a 315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet 1. melléklet 34.1. pontja szerinti 

általános orvos vagy higiénikus orvos vagy fogorvos szakképzettség, valamint szakorvosi 

képesítés; 

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása; 



– hozzájárulás megbízhatósági vizsgálat lefolytatásához; 

– egészségügyi alkalmasság. 

Előnyt jelentő kompetenciák: 

– egyetem, általános orvosi végzettség, valamint szakorvosi képesítés; 

– kiemelkedő szintű kreativitás, precizitás, jó szóbeli és írásbeli kommunikációs készség; 

– kiemelkedő szintű megbízhatóság, felelősségvállalás, problémamegoldó és döntési képesség; 

– kiemelkedő szintű együttműködés, konfliktus-kezelési és konfliktus-megelőzési képesség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– fényképpel ellátott, a pályázó személyi adatait tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz a 

45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint, 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, 

– iskolai végzettséget, idegennyelvtudást igazoló okmányok másolatai, 

– nyilatkozat, mely szerint a benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben foglalt személyes 

adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 

– referenciák, amennyiben ilyennel rendelkezik; 

– motivációs levél. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően 

azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 14. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváthné Dr. Paizs Teréz 

főosztályvezető asszony nyújt, a (92) 549-190-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Zala Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével 

(8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi utca 10.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 

adatbázisban szereplő azonosító számot: ZAB/060/7-8/2018., valamint a munkakör 

megnevezését: „osztályvezető, megyei tisztiorvos”; 

– elektronikus úton Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott asszony részére a hivatal@zala.gov.hu 

e-mail címen keresztül. 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatot a Zala Megyei 

Kormányhivatal vezetője, valamint a Népegészségügyi Főosztály vezetője bírálja el. A pályázat 



kiírója fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő pályázat hiányában a pályázati eljárást 

eredménytelennek nyilvánítsa és 30 napon belül új pályázatot írjon ki. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 25. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– www.kozigallas.hu – 2018. március 12.; 

– www.kormanyhivatal.hu/hu/zala – 2018. március 12. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYVEZETŐI 

ÉS ORVOSVEZETŐI ÁLLÁSOKRA 

Gálfi Béla Nonprofit Kft. Ügyvezető Igazgatója (2011 Budakalász, Martinovics u. 13.) 

pályázatot hirdet pszichiáter, belgyógyász, neurológus, orvosi rehabilitációs (pszichiátria) 

szakvizsgával rendelkező szakorvosok számára. 

Az Intézmény a Semmelweis Egyetem Pszichiátriai Oktató Kórháza, pszichiátria és orvosi 

rehabilitációs (pszichiátria) orvostan képzés és szakvizsga gyakorlatra akkreditált képzőhely. 

Feladat: pszichiátriai, pszichiátriai rehabilitációs és gerontopszichiátriai osztályon történő 

fekvőbeteg ellátás a munkaköri leírásban foglaltak alapján, a szakirányú képesítésnek 

megfelelő egészségügyi tevékenység végzése. 

Pályázati feltételek: pszichiátriai, belgyógyász, neurológus illetve orvosi rehabilitációs 

(pszichiátria) szakvizsga. 

Foglalkoztatás jellege: munkaviszony teljes vagy részmunka időben. 

Jelenezéshez csatolandó: 

– szakmai életutat bemutató önéletrajz; 

– végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– működési nyilvántartásról érvényes igazolás; 

– kamarai tagsági igazolás; 

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

összefüggésben szükséges kezeléshez hozzájárul; 

– erkölcsi bizonyítvány. 

Munkavégzés helye: Pomáz Kiskovácsi 0311 Hrsz, Budakalász 4199/3 Hsz 

Az állás elbírálást kővetően azonnal betölthető. 



Jelentkezési anyagokat: Kamarás Zoltán Ügyvezető Igazgatóhoz kell benyújtani megjelenéstől 

számított 15 napon belül. 

Cím: 2011 Budakalász, Martinovics u. 13. 

E-mail: titkarsag@galfi.hu. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Titton Andrea orvosigazgató nyújt 

a 06 (26) 525-630-as telefonszámon. 

*** 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete (1092 

Budapest, Bakáts tér 14.) pályázatot hirdet a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit 

Kft. (munkáltató) ügyvezető igazgatói munkakör ellátására. 

A jogviszony típusa: munkaviszony (vezető állású munkavállaló, időtartama: 2018. július 1. 

napjától 2020. június 30. napjáig tartó, határozott) 

A munkavégzés helye: 1095 Budapest, Mester u. 45. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

Az igazgatói munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

– jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában a vezetőhelyettesek megbízása, a megbízás 

visszavonása, illetve felettük az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása, 

– a gyógyintézet szakmai osztályai vezetőinek megbízása, illetve a megbízás visszavonása, 

– a vezetőhelyettesek munkaköri leírásának meghatározása, 

– jogszabály értérő rendelkezésének hiányában az intézeti szabályzatok kiadása, 

– az intézeti szervezeti és működési szabályzatban kizárólagos hatáskörként meghatározott 

egyéb feladatok ellátása, 

– a gyógyintézeti tevékenysége elleni panasz megvizsgálása, elintézése, valamint mindaz, amit 

jogszabály az igazgató hatáskörébe utal. [43/2003. VII. 29.) ESzCsM rendelet 9. § (2) 

bekezdése]. 

Munkabér és juttatás: Mt. szerint. 

Pályázati feltételek: 

a) (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintű végzettség, 

b) mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser képesítés, valamint 

c) legalább ötéves vezetői gyakorlat. 



A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– orvostudományi egyetemi végzettség, szakorvosi tevékenység, legalább két szakvizsga; 

– rendelőintézet vezetésében szerzett legalább 10 éves tapasztalat; 

– tudományos fokozat; 

– egészségügyi biztosítási szakértői végzettség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– vezetői program; 

– szakmai önéletrajz; 

– szakmai, vezetői gyakorlat igazolása; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata,; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– hozzájáruló nyilatkozat 3. személy betekintéséhez; 

– pályázó nyilatkozat arról, hogy pályázatát a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen 

tárgyalja. 

A pályázatokat 2 azonos szövegű és mellékletű példányban (1 pld-t nem összefűzni), valamint 

1 pld-t CD-n kell benyújtani. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2018. július 1. napjától. 

A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstől számított 15 nap. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Apollónia Aranka irodavezető nyújt, a 

215-1077/250-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat 

Képviselő-testület címére történő megküldésével (1092 Budapest, Bakáts tér 14.). Kérjük a 

borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 8108/2018-1/XXV, 

valamint a munkakör megnevezését: „Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 

ügyvezető igazgatói munkakör”; 

– személyesen: Apollónia Aranka, irodavezető Polgármesteri és Jegyzői Kabinet (1092 

Budapest, Bakáts tér 14. I/30.) 

A pályázat elbírálásának módja rendje: az érvényes pályázatot benyújtók bizottsági és 

testületi meghallgatását követően a Képviselő-testület dönt. 



A pályázat elbírálásának várható határideje: 2018. júniusi képviselő-testületi ülés. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– Önkormányzat honlapja – 2018. április eleje 

– FESZ honlapja – 2018. április eleje 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ferencvaros.hu, valamint a 

www.feszrendelo.hu honlapon szerezhet. 

*** 

Az Országos Sportegészségügyi Intézet (1113 Budapest, Karolina út 27.). a közalkalmazottak 

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

Sportegészségügyi Intézet Ápolási Igazgatóság ápolási igazgató (magasabb vezető) beosztás 

ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2023. május 31-ig szól. 

A munkavégzés helye: Budapest, 1113 Budapest, Karolina út 27. 

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

igazgatói 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, egészségügyi menedzser; 

– főiskola, egészségügyi végzettség; 

– minimum 5 év egészségügyi vezetői tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– minőségbiztosítási jártasság (ISO-ban). 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– fényképes önéletrajz, részletes szakmai életút; 

– iskolai és szakmai végzettséget tanúsító okiratok másolata; 



– érvényes működési engedély; 

– érvényes erkölcsi bizonyítvány; 

– érvényes MESZK kamarai tagság; 

– a pályázatának tartalmaznia kell a vezetésre vonatkozó programot, szakmai helyzetelemzésre 

épülő fejlesztési elképzeléssel; 

– felhatalmazást, hogy a pályázatot elbíráló bizottság tagjai a pályázati anyagba 

betekinthessenek; 

– nyilatkozat, hogy jogviszony létesítése esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének 

eleget tesz; 

– nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot a pályázatok értékelésében résztvevő 

személyek megismerhetik. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2018. június 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 27. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Soós Ágnes főigazgató főorvos 

nyújt, a 06 (1) 4886-111-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Országos Sportegészségügyi Intézet címére történő 

megküldésével (1113 Budapest, Karolina út 27.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 

adatbázisban szereplő azonosító számot: „28/2018”, valamint a beosztás megnevezését: 

„Ápolási igazgató”; 

– elektronikus úton Dr. Soós Ágnes főigazgató főorvos részére a foig@osei.hu e-mail címen 

keresztül. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 4. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 

– www.osei.hu; 

– www. kozigallas.gov.hu. 

*** 

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

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

hirdet az Intézmény Központi Laboratóriumában szakorvos, vagy biokémikus, vagy 

szakgyógyszerész munkakör betöltésére laborvezető beosztás ellátására. 



A vezetői megbízás időtartama: 5 éves határozott időre szóló megbízás. 

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: 1204 Budapest, Köves u.1. 

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

Az intézet központi laboratóriuma elvégzi az intézet osztályairól küldött minták vizsgálatát és 

leletezését a külön szabályzatban és működési rendben meghatározottak alapján. 

Vezetői feladatok: felelős az érvényben lévő belső szabályok, valamint a magasabb szintű 

előírások, szakmai rendelkezések és irányelvek rendelkezéseinek megtartásáért, az osztály 

munkafegyelméért, etikai követelmények és elvárások betartásáért, orvosi titoktartási 

kötelezettség megtartásáért. Irányítja és ellenőrzi az osztály szakmai tevékenységét, az 

elkészült laboratóriumi leletek szakszerűségét, gyors kiadását. Ellenőrzi a műszerek 

működését, a dokumentációs és információs tevékenységet. 

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

megállapodás alapján, kiemelt bérezéssel. 

Pályázati feltételek: 

– egyetem; 

– orvosi laboratóriumi diagnosztikai szakvizsga, vagy klinikai biokémikus szakképesítés, vagy 

klinikai laboratóriumi diagnosztikai szakgyógyszerész szakképesítés; 

– magyar állampolgárság, büntetlen előélet; 

– a munkakörre vonatkozó egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– 3 éves laboratóriumi gyakorlat. 

A pályázati dokumentációnak az alábbiakat szükséges tartalmaznia: 

– a pályázó személyi adatait, elérhetőségét; 

– részletes fényképes szakmai önéletrajzot; 

– szakmai – vezetői elképzeléseit; 

– képesítést igazoló okiratok másolatát; 

– érvényes működési engedélyt; 



– érvényes MOK tagsági igazolást; 

– nyilatkozatot büntetlen előéletről; 

– nyilatkozatot, ill. hozzájárulást arra vonatkozóan, hogy a pályázó pályázati dokumentációját 

a pályázatok elbírálásában résztvevő személyek megismerhetik. 

A pályázat beadási határideje: 2018. április 6. 

Az elbírálás időpontja: 2018. április 27. 

A pályázati eljárás: a pályázati felhívásban megadott, teljes körű pályázati anyaggal 

rendelkező pályázók személyes meghallgatása a Szakmai Vezető Testület és az Ad Hoc 

Bizottság részéről. A nyertes pályázó kiválasztása a Szakmai Kollégium és az Orvosi Kamara 

véleményét követően. 

A munkakör betölthetőségének várható időpontja: a munkakör a pályázati eljárást követően 

azonnal betölthető. 

A pályázati dokumentáció benyújtásának módja: elektronikus úton az 

orvos@jahndelpest.hu e-mail címre, Dr. Ralovich Zsolt főigazgató részére címezve. 

A pályázati dokumentáción az alábbi hivatkozásokat kérjük feltüntetni: 

Hivatkozási szám: 11/2018/PÁ, valamint pozíció megjelölése: „Központi Laboratóriumban 

szakorvos, vagy biokémikus, vagy biológus munkakör – laborvezető beosztással” 

A hirdetmény közzétételi helyei: 

– www.delpestikorhaz.hu – 2018. március 6.; 

– www.kozigallas.gov.hu; 

*** 

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testülete (1221 Budapest, 

Városház tér 11.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a 

továbbiakban: Kjt.) 20/B.§ (1) bekezdése, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. 

(XII. 31.) Korm. rendelet alapján pályázatot hirdet intézményvezető munkakör ellátására, 

határozatlan idejű területi védőnő munkakörbe történő közalkalmazotti kinevezéssel, és 

határozott idejű magasabb vezetői megbízással. 

A magasabb vezetői megbízás határozott időre 2018. december 1-jétől 2023. november 30-ig 

szól. 

Az intézmény neve, a munkavégzés helye: Védőnői Szolgálat 22. (székhely: 1221 Budapest, 

Káldor Adolf utca 5–9.). 



Az intézmény tevékenységi köre: a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM 

rendelet, és az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendeletben 

meghatározott szakmai feladatok ellátása, valamint közreműködés azok végrehajtásában. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendeletben meghatározottak. 

Az intézményvezető feladatai: az intézmény államháztartási és szakági jogszabályok szerinti 

irányítása, vezetése. 

Pályázati feltételek: 

– a Kjt. 20. § (2), (2c)–(2e) bekezdésében foglaltaknak való megfelelés; 

– büntetlen előélet, cselekvőképesség; 

– főiskolai szintű védőnői végzettség; 

– legalább 10 év szakmai gyakorlat. 

Elvárt kompetenciák: 

– kiemelkedő kommunikációs és szervezőképesség; 

– átlagon felüli írásos és szóbeli kifejezőkészség; 

– empatikus konfliktuskezelési képesség; 

– csapatszellem képességének kialakítása és fenntartása; 

– döntési képesség. 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 

– a pályázó részletes szakmai életrajzát; 

– iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratának/okiratainak másolatát; 

– az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléssel; 

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul; 

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy esetében nem állnak fenn a Kjt. 20. §-ának (2c)–(2e) 

bekezdéseiben rögzített kizáró okok. 



A kinevezés és vezetői megbízás feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 

bemutatása, nyilatkozat arról, hogy esetében nem állnak fenn a Kjt. 20. §-ának (2c)–(2e) 

bekezdéseiben rögzített kizáró okok, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 

A pályázat elbírálás módja, rendje: Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 

Képviselő-testületének döntése, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény 20/A. §-ában foglaltak alapján. 

Az állás betölthető: 2018. december 1-jei kezdőnappal. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 13. 

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő első 

Képviselő-testületi ülésen. 

Illetmény: a Kjt, valamint annak az egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról 

szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásai alapján. 

A pályázatokat a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Polgármesteri Hivatala 

Humánpolitikai Csoportjához „Védőnői Szolgálat 22. intézményvezető” jeligével lehet 

benyújtani az alábbi postai vagy e-mail címre: 

– postai cím: 1221 Budapest, Városház tér 11.; 

– e-mail: palyazat@bp22.hu 

A pályázat szakmai tartalmával kapcsolatban további felvilágosítás kérhető dr. Patócs 

Andreától, a Humánszolgáltatási Iroda vezetőjétől a 06 (1) 229-2611/115-ös telefonszámon. 

A pályázat a KÖZIGÁLLÁS honlapján 2018. március 9-én került közzétételre. 

*** 

Gödöllő Város Önkormányzata (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) pályázati felhívása. 

Munkahely és munkakör megnevezése: Tormay Károly Egészségügyi Központ (2100 

Gödöllő, Petőfi S. út 1–3.) igazgató. 

Feladata: a már működő egészségügyi gyógyító-megelőző szakellátás biztosítása. 

A megbízás 5 évre, 2018. július 1. napjától – 2023. június 30. napjáig szól. 

Pályázati feltételek: 

– orvostudományi vagy egyéb egyetemi szintű végzettség; 

– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés; 

– legalább ötéves vezetői gyakorlat. 



Pályázathoz csatolni kell: 

– részletes szakmai önéletrajzot; 

– az intézmény vezetésére és fejlesztésére vonatkozó elképzelést; 

– a pályázati feltételben megjelölt követelmények igazolására vonatkozó okiratokat; 

– hozzájáruló nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes 

adataink a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul; 

– büntetlen előélet igazolására szolgáló három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítványt. 

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

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint e törvénynek az egészségügyi 

intézményekben történő végrehajtását meghatározó 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 

rendelkezései irányadóak. 

A pályázat benyújtásának módja és határideje: a pályázatot zárt borítékban, postai úton, két 

eredeti példányban, Dr. Gémesi György polgármesterhez kell benyújtani. (2100 Gödöllő, 

Szabadság tér 6.) A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Tormay Károly Egészségügyi 

Központ igazgatói állására”. 

A személyügyi központ honlapján való közzététel időpontja: 2018. február 28. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 3. 

A pályázat elbírálása: a beérkezett pályázatok elbírálására – a véleményezési eljárást követően 

– a 2018. április 19-én tartandó képviselő-testületi ülésen kerül sor. 

A pályázattal kapcsolatosan információ kérhető dr. Tamás Mártától, a Közigazgatási és 

Szociális Iroda vezetőjétől 06 (28) 529-188-as telefonszámon. 

*** 

A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó (6800 

Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2.) pályázatot hirdet hódmezővásárhelyi és makói 

tagintézményébe, a Radiológiai osztály osztályvezető főorvosi beosztás ellátására határozatlan 

idejű szakorvosi közalkalmazotti kinevezéssel, 5 évre szóló határozott idejű vezetői 

megbízással. 

A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2., és 

6900 Makó, Kórház u. 2., Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ hódmezővásárhelyi 

és makói tagintézménye. 

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: az osztályvezető feladatát képezi a 

Radiológiai osztály szakmai tevékenységének tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése; 

rezidensek, szakorvos jelöltek, orvostanhallgatók oktatása; az osztály gazdálkodásának és 

minőségirányítási rendszerének felügyelete. 



Jogállás, illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, az egészségügyi tevékenység 

végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény, valamint a CSMEK Kollektív 

Szerződésének rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– orvosi diploma, radiológus szakorvosi szakvizsga; 

– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat; 

– büntetlen előélet; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– vezetői koncepció; 

– szakmai program a betegellátással, illetve a vezetni kívánt osztállyal kapcsolatban; 

– működési nyilvántartás érvényességét igazoló dokumentum másolata; 

– MOK tagság igazolása; 

– egyetemi diploma és szakvizsga bizonyítvány(-ok) másolata; 

– tudományos publikációk és egyéb prezentációk jegyzéke; 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylés elindítását igazoló 

dokumentum másolata; 

– nyilatkozat, illetve hozzájárulás ahhoz, hogy az elbírálásban résztvevők a pályázatot 

megismerhessék, 

– hozzájárulás a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 

összefüggő kezeléséhez. 

Egyéb információ: a KÖZIGÁLLÁS honlapon történő megjelenés dátuma: 2018. március 20. 

A pályázat benyújtásának határideje: a KÖZIGÁLLÁS honlapon történő megjelenést 

követő 30 nap. 

A beosztás a pályázatok elbírálása és a Szakmai Kollégium véleményezése után tölthető be, 

előre láthatóan 2018. május 1-jétől. 



A pályázat benyújtása: postai úton, a pályázatnak Dr. Kallai Árpád főigazgató nevére, a 

Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó címére (6800 

Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2.) történő megküldésével. 

Azonosítószám: 970-34-1/2018. 

*** 

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

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

Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház Csecsemő és gyermek osztály osztályvezető főorvos 

beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, legfeljebb 5 évig szól. 

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9. 

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

munkakörben szakorvosi feladatok ellátása, továbbá a Csecsemő és gyermekosztály szakmai 

tevékenységének szervezése, működésének szakmai irányítása, ellenőrzése. 

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

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az egészségügyi tevékenység 

végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény és az egyedi megállapodás – 

kiemelt bérezés és kiemelt ügyeleti díj, szükség esetén szolgálati lakást biztosítunk – 

rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– egyetem, szakirányhoz kapcsolódó szakvizsga; 

– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások); 

– egészségügyi alkalmasság; 

– büntetlen előélet, cselekvőképesség; 

– érvényes működési engedély és kamarai tagság. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakmai önéletrajz; 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata; 



– írásbeli hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában 

résztvevők megismerjék, a pályázó személyes adatait a pályázattal kapcsolatban kezeljék 

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

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 13. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kovács Lajos nyújt, a 06 (47) 525-

302-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház címére történő megküldésével 

(3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 

szereplő azonosító számot: 06 (03) 2018, valamint a beosztás megnevezését: „Osztályvezető 

főorvos”; 

– elektronikus úton dr. Kovács Lajos részére a titkarsag@svoek.hu e-mail címen keresztül; 

– személyesen: dr. Kovács Lajos, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely, 

Mártírok útja 9. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatról a Főigazgató dönt, a Véleményező 

Bizottság állásfoglalása alapján. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 25. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– ÁEEK honlapon – 2018. március 12. 

– Közigállás honlapon – 2018. március 12. 

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

szerezhet. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK ORVOSI ÁLLÁSOKRA 

Budapest 

Baranya megye 

Bács-Kiskun megye 

Békés megye 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

Csongrád megye 



Fejér megye 

Győr-Moson-Sopron megye 

Hajdú-Bihar megye 

Heves megye 

Jász-Nagykun-Szolnok megye 

Komárom-Esztergom megye 

A Tatabányai Szent Borbála Kórház főigazgatója (2800 Tatabánya, Dózsa György út 77.) 

pályázatot hirdet közalkalmazotti jogviszonyban betölthető álláshelyekre az alábbi területre: 

Fekvőbeteg Osztályra: 

aneszteziológus, belgyógyász, endokrinológus, fül-orr-gégész, gasztroenterológus, 

haematológus, idegsebész, kardiológus, nephrológus, pszichiáter, szülész-nőgyógyász, 

traumatológus, tüdőgyógyász, urológus szakvizsgával rendelkező szakorvosok részére. 

Járóbeteg, valamint diagnosztika területre: 

bőrgyógyász, fül-orr-gégész, radiológus, szemész, klinikai laboratóriumi szakvizsgával 

rendelkező szakorvos, valamint biológus részére. 

Sürgősségi Osztályra: 

oxyológia és sürgősségi orvostan, vagy sürgősségi szakorvos részére. 

Tatai telephelyén működő Mozgásszervi Rehabilitációs Osztályára: 

– mozgásszervi rehabilitációs szakorvos részére. 

A pályázatokra elsősorban szakorvosok jelentkezését várjuk, de szívesen fogadunk 

rezidenseket is. 

Az álláshelyek egyéb jogviszonyban is betölthetők. (pl. közreműködő, szabadfoglalkozású 

jogviszony). 

Valamennyi pályázathoz: 

Bérezés: megegyezés szerint. 

Szálláslehetőséget biztosítunk, valamint a városban való letelepedést támogatjuk. 

Feladat: a munkaköri leírásban foglaltak alapján, szakirányú képesítésének megfelelő 

szakorvosi tevékenység végzése. 

A jelentkezéshez csatolandók: 



– végzettséget igazoló okmányok másolata; 

– működési nyilvántartás érvényesítéséről szóló határozat; 

– működési nyilvántartás meghosszabbításához szükséges kreditpontok igazolása; 

– kamarai tagság igazolása; 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány (erkölcsi); 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– előadások, publikációk listája; 

– hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában résztvevők betekintési jogához. 

Jelentkezési határidő: 2018. április 30. 

A pályázat elbírálása a benyújtási határidőt követő 30 napon belül. 

Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázati felhívás a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság honlapján is 

megtekinthető 2018. március 12-től. 

A pályázati anyagot a Humánpolitikai Osztályra (a fentiekben megjelölt másolatokkal, 

önéletrajzzal együtt) kérjük benyújtani. (2800 Tatabánya, Dózsa György út 77.). Telefon: 06 

(34) 515-469. 

A borítékra kérjük írják rá: „Pályázat szakorvosi álláshelyre”. 

Nógrád megye 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete (3063 Jobbágyi, Bencsik utca 10.). 

pályázatot hirdet Jobbágyi háziorvosi feladatainak vállalkozási formában való ellátására 

területi ellátási kötelezettséggel. 

A feladat ellátásának helye: Háziorvosi Rendelő – 3063 Jobbágyi Bencsik utca 5. 

A feladat-ellátás módja: a jobbágyi háziorvosi körzet vállalkozási formában történő 

működtetése területi ellátási kötelezettséggel, csecsemővédelmi tanácsadás, valamint iskola- és 

ifjúság-egészségügyi ellátásban való részvétel. 

A központi háziorvosi ügyelet ellátásáról Pásztó Város Önkormányzata feladat-ellátási 

szerződés útján gondoskodik, ezért a háziorvos nem köteles részt venni a háziorvosi ügyeleti 

feladatok ellátásában. 

Pályázati feltételek: 

– büntetlen előélet; 



– az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, az önálló orvosi 

tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. 

rendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 

4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte; 

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

rendelkező, illetve letelepedett státusz; 

– Magyar Orvosi Kamarai tagság. 

A pályázathoz csatolandó dokumentumok: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén a cégbírósági 

bejegyzést igazoló okirat; 

– Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása; 

– egészségügyi alkalmasságot igazoló irat másolata; 

– illetékes hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének 

feltételei fennállnak; 

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

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul; 

– a pályázó nyilatkozata, mely szerint hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárás résztvevői a 

pályázati anyagot megismerhessék; 

– a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázatát Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-

testülete nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja. 

A feladat-ellátás finanszírozása: a háziorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok 

finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő 

finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet szabályai 

szerint a körzetet ellátó egészségügyi szolgáltatónak a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 

területileg illetékes szervével kötött külön szerződés alapján történik. 

Az ellátandó körzetre vonatkozó adatok: a területi ellátási kötelezettség Jobbágyi község 

közigazgatási területére terjed ki. A település lakosságszáma 2017. január 1-jén: 2 105 fő. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 31. 



A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot postai úton kell benyújtani Jobbágyi Község 

Önkormányzata polgármesterének címezve (Jobbágyi Község Önkormányzata Schoblocher 

István polgármester, 3063 Jobbágyi Bencsik utca 10.). 

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtását követő 15 napon belül. 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete fenntartja a jogot, hogy a pályázati 

eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. 

A jogviszony időtartama: a feladat-ellátási szerződés határozatlan időtartamra szól. 

A jogviszony kezdete: a feladat-ellátási szerződés megkötését követően az egészségügyi 

tevékenység folytatására vonatkozó jogerős működési engedély alapján azonnal megkezdhető. 

Tájékoztatást Schoblocher István polgármester nyújt a 06 (32) 475-201-es telefonszámon. 

Igény esetén szolgálati lakás biztosítása lehetséges. 

Pest megye 

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

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

alapellátási körzet. Nagykőrös, Széchényi tér 8. 

Ellátandó feladat: 

– 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglalt feladatok ellátása (iskola-egészségügyi feladatok 

ellátása is); 

– területi ellátási kötelezettséggel; 

– vállalkozási formában; 

– az ügyeleti ellátásban való részvétel önkéntes vállalásával; 

– önkormányzattal kötött feladat – ellátási szerződés szerint. 

Pályázati feltételek: 

– a 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglalt 

képesítési feltételek megléte; 

– szakmai alkalmassági orvosi vélemény; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– képesítést igazoló okiratok hiteles másolata; 

– szakmai önéletrajz, motivációs levél; 



– működési nyilvántartásba való felvétel igazolása; 

– MOK tagság igazolása; 

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

a pályázatot megismerjék, és abba betekintsenek. 

A pályázat beadásának határideje: a megjelenéstől számított 30 napon belül. 

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázatot Nagykőrös Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete bírálja el, a pályázati határidő lejártát követő ülésen. 

Szolgálati lakás kérdése személyes egyeztetés tárgyát képezi. 

A praxisjog térítésmentesen kerül átadásra. 

Az álláshely betölthető: a pályázatok elbírálása után, a szükséges engedélyeztetési eljárást 

követően tölthető be; 

A pályázat benyújtása: zárt borítékban „Házi gyermekorvosi pályázat” megjelöléssel, Dr. 

Czira Szabolcs polgármester, 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

Felvilágosítás kérhető: Aczél Zoltánnétól, az Önkormányzati Iroda vezetőjétől a 06 (53) 550-

310-es telefonszámon. 

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

eredménytelennek nyilvánítsa. 

A pályázat további közzétételének helye: Nagykőrös város honlapja. 

Somogy megye 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

Tolna megye 

Vas megye 

Veszprém megye 

Zala megye 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK, EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSHEZ KÖTÖTT 

ÁLLÁSOKRA 

A Tatabányai Szent Borbála Kórház főigazgatója (2800 Tatabánya, Dózsa György út 77.) 

pályázatot hirdet Neurológiai Osztályán lévő osztályvezető főnővéri álláshelyre, diplomás 

ápolói munkakör ellátása mellett. 



A vezetői megbízás 5 éves határozott időtartamra szól, határozatlan idejű közalkalmazotti 

jogviszonyban történő kinevezés mellett. 

Pályázati feltétel: 

– egészségügyi főiskolai képesítés, ennek hiányában vállalás, hogy a képesítést 5 éven belül 

megszerzi; 

– érvényes működési nyilvántartás; 

– minimum 5 éves ápolás szakmai gyakorlat. 

Feladata: az osztály ápolási tevékenységének szakmai irányítása. 

A pályázathoz csatolandók: 

– szakmai önéletrajz; 

– részletes szakmai koncepció; 

– végzettséget igazoló okmányok másolata; 

– érvényes működési nyilvántartási kártya; 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány. 

– hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásban résztvevők betekintési jogához. 

Benyújtási határidő: 2018. április 30. 

A pályázatok elbírálása a benyújtási határidőt követő 30 napon belül történik. 

Az álláshely az elbírálást követően azonnal, illetve 30 napon belül betölthető. 

A pályázati felhívás a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság honlapján is 

megtekinthető 2018. március 12-től. 

Bérezés: Kjt. szerint. 

A pályázati anyagot az intézmény Humánpolitikai Osztályára (a fentiekben megjelölt 

másolatokkal, önéletrajzzal együtt) kérjük benyújtani. (2800 Tatabánya, Dózsa György út 77.) 

Telefon: 06 (34)515-469 

A borítékra kérjük írják rá: „Pályázat osztályvezető főnővéri álláshelyre”. 

 


