Pályázati hirdetmény betölthető állásokra
2018. EüK. 8. szám pályázati felhívás
(hatályos: 2018.05.22 - )
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 Klinikai Központ elnöke (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.) a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a DE KK Neurológiai
Klinikára igazgató beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2018. július 1. – 2023. június
30-ig szól.
A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Móricz Zsigmond krt. 22.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a klinika igazgatói
feladatainak ellátása. A költségvetés keretein belül a klinika személyi és tárgyi feltételeinek
biztosítása, eredményes gazdálkodás. Munkáltatói jogkör gyakorlása a klinika dolgozói felett. A
klinika szakmai és gazdasági területeinek működésével kapcsolatos tervezési, szervezési tevékenység
irányítása. A klinikán munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló orvosok, szakdolgozók értékelése,
továbbképzésének biztosítása és felügyelete. Kapcsolattartás és együttműködés hazai és külföldi
intézményekkel, szakmai szervezetekkel. Mindazon feladatok ellátása, melyeket a jogszabályok,
valamint a DE Szervezeti és Működési Szabályzata hatáskörébe utal.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, általános orvosi diploma;
– középfokú B2 szintű, komplex típusú, államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga angol
nyelvből;
– tudományos fokozat;
– szakképesítés követelményrendszer szerint: neurológia szakvizsga;
– önálló szakmai profil, végzés után legalább 10 éves tényleges szakmai gyakorlat, mely magába
foglalja a betegek kivizsgálását, kezelését és fekvő esetek teljes felelősségű önálló lezárását is;
– magas szintű oktatómunka magyar és angol nyelven a szakorvosképzésben;
– a neurológia szakma mélyreható ismerete, emellett további szakmai specializáció;
– megfelelő szakmai kapcsolatokkal rendelkezés;
– tudományága magas színvonalú ismerete, szűkebb területen elmélyült, nemzetközi szakirodalmi
tájékozottság;
– büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad
mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy;

– vezetői megbízást az kaphat, aki a Debreceni Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a
megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egyéb posztgraduális végzettség;
– felsőfokú angol nyelvvizsga;
– habilitáció, MTA doktora cím;
– magas szintű oktatómunka magyar és angol nyelven az orvosképzésben;
– alkalmasság PhD témavezetésre, kurzusok tartására.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– hitelesített másolat a végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást
igazoló okiratokról, az Orvosok Országos Nyilvántartási Igazolványáról, a kamarai tagságról (belső
pályázó esetén az eredeti okiratokat az érintett munkaügyi osztálynak kell bemutatni, ahol azokat
ellenőrzik és a másolatokon az eredetivel való megegyezést igazolják);
– részletes szakmai önéletrajz.
– külső pályázónál 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (nem szükséges hatósági
bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy
foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta
legfeljebb hat hónap telt el);
– minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart;
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és
testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul;
– a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó személyi adatait, lakcímét, tudományos fokozatát,
szakmai díjait, idegennyelv-tudását, szakmai, tudományos munkáját, terveit, hazai és nemzetközi
tudományos, illetve szakmai szervezetekben végzett munkáját, tisztségét, a nemzetközi tudományos
életben való részvételét, a klinika vezetésére vonatkozó terveket, elképzeléseket;
– a pályázatot nyomtatott formában, 1 példányban kérjük megküldeni;
– a pályázatot elektronikus formában e-mailen és cd-n vagy dvd-n is kérjük benyújtani.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2018. július 1. napjától tölthető
be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 23.
A pályázatok benyújtásának módja:

– postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Elnöke címére történő
megküldésével (4002 Debrecen, Pf. 400). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: KKEH/341-1/2018., valamint a beosztás megnevezését: „igazgató”;
– elektronikus úton Egészségügyi Jogi és Humánpolitikai Iroda részére a
kkhumanpolitika@med.unideb.hu e-mail- címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.unideb.hu; https://klinikaikozpont.unideb.hu – 2018. április 23.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: a pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati
Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére
megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
***
A Debreceni Egyetem Klinikai Központ elnöke (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.) a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a DE KK Szülészeti és
Nőgyógyászati Klinikára igazgató beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2018. július 1. – 2023. június
30-ig szól.
A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a klinika igazgatói
feladatainak ellátása. A költségvetés keretein belül a klinika személyi és tárgyi feltételeinek
biztosítása, eredményes gazdálkodás. Munkáltatói jogkör gyakorlása a klinika dolgozói felett. A
klinika szakmai és gazdasági területeinek működésével kapcsolatos tervezési, szervezési tevékenység
irányítása. A klinikán munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló orvosok, szakdolgozók értékelése,
továbbképzésének biztosítása és felügyelete. Kapcsolattartás és együttműködés hazai és külföldi
intézményekkel, szakmai szervezetekkel. Mindazon feladatok ellátása, melyeket a jogszabályok,
valamint a DE Szervezeti és Működési Szabályzata hatáskörébe utal.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, általános orvosi diploma;
– középfokú B2 szintű, komplex típusú, államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga angol
nyelvből;

– tudományos fokozat;
– szakképesítés követelményrendszer szerint: szülészet-nőgyógyászat szakvizsga;
– önálló szakmai profil, végzés után legalább 10 éves tényleges szakmai gyakorlat, mely magába
foglalja a betegek kivizsgálását, kezelését és fekvő esetek teljes felelősségű önálló lezárását is;
– magas szintű oktatómunka magyar és angol nyelven a szakorvosképzésben;
– a szülészet-nőgyógyászat szakma mélyreható ismerete, emellett további szakmai specializáció;
– megfelelő szakmai kapcsolatokkal rendelkezés;
– tudományága magas színvonalú ismerete, szűkebb területen elmélyült, nemzetközi szakirodalmi
tájékozottság;
– büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad
mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy;
– vezetői megbízást az kaphat, aki a Debreceni Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a
megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egyéb posztgraduális végzettség;
– felsőfokú angol nyelvvizsga;
– habilitáció, MTA doktora cím;
– magas szintű oktatómunka magyar és angol nyelven az orvosképzésben;
– alkalmasság PhD témavezetésre, kurzusok tartására.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– hitelesített másolat a végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást
igazoló okiratokról, az Orvosok Országos Nyilvántartási Igazolványáról, a kamarai tagságról (belső
pályázó esetén az eredeti okiratokat az érintett munkaügyi osztálynak kell bemutatni, ahol azokat
ellenőrzik és a másolatokon az eredetivel való megegyezést igazolják);
– részletes szakmai önéletrajz;
– külső pályázónál 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (nem szükséges hatósági
bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy
foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta
legfeljebb hat hónap telt el);
– minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart;

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és
testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul;
– a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó személyi adatait, lakcímét, tudományos fokozatát,
szakmai díjait, idegennyelv-tudását, szakmai, tudományos munkáját, terveit, hazai és nemzetközi
tudományos, illetve szakmai szervezetekben végzett munkáját, tisztségét, a nemzetközi tudományos
életben való részvételét, a klinika vezetésére vonatkozó terveket, elképzeléseket;
– a pályázatot nyomtatott formában, 1 példányban kérjük megküldeni;
– a pályázatot elektronikus formában e-mailen és cd-n vagy dvd-n is kérjük benyújtani.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2018. július 1. napjától tölthető
be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 23.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Elnöke címére történő
megküldésével (4002 Debrecen, Pf. 400). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: KKEH/341-2/2018., valamint a beosztás megnevezését: „igazgató”;
– elektronikus úton Egészségügyi Jogi és Humánpolitikai Iroda részére a
kkhumanpolitika@med.unideb.hu e-mail-címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.unideb.hu; https://klinikaikozpont.unideb.hu – 2018. április 23.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: a pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati
Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF)). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére
megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
***
Debreceni Egyetem Klinikai Központ elnöke (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.) a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a DE KK Belgyógyászati
Klinikára igazgató beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2018. július 1. – 2023. június
30-ig szól.
A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a klinika igazgatói
feladatainak ellátása. A költségvetés keretein belül a klinika személyi és tárgyi feltételeinek
biztosítása, eredményes gazdálkodás. Munkáltatói jogkör gyakorlása a klinika dolgozói felett. A
klinika szakmai és gazdasági területeinek működésével kapcsolatos tervezési, szervezési tevékenység
irányítása. A klinikán munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló orvosok, szakdolgozók értékelése,
továbbképzésének biztosítása és felügyelete. Kapcsolattartás és együttműködés hazai és külföldi
intézményekkel, szakmai szervezetekkel. Mindazon feladatok ellátása, melyeket a jogszabályok,
valamint a DE Szervezeti és Működési Szabályzata hatáskörébe utal.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
A pályázati feltételek:
– egyetem, általános orvosi diploma;
– középfokú B2 szintű, komplex típusú, államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga angol
nyelvből;
– tudományos fokozat;
– szakképesítés követelményrendszer szerint: belgyógyászat szakvizsga;
– önálló szakmai profil, végzés után legalább 10 éves tényleges szakmai gyakorlat, mely magába
foglalja a betegek kivizsgálását, kezelését és fekvő esetek teljes felelősségű önálló lezárását is;
– magas szintű oktatómunka magyar és angol nyelven a szakorvosképzésben;
– a belgyógyászat szakma mélyreható ismerete, emellett további szakmai specializáció;
– megfelelő szakmai kapcsolatokkal rendelkezés;
– tudományága magas színvonalú ismerete, szűkebb területen elmélyült, nemzetközi szakirodalmi
tájékozottság;
– büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad
mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy;
– vezetői megbízást az kaphat, aki a Debreceni Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a
megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egyéb posztgraduális végzettség;
– felsőfokú angol nyelvvizsga;
– habilitáció, MTA doktora cím;
– magas szintű oktatómunka magyar és angol nyelven az orvosképzésben;
– alkalmasság PhD témavezetésre, kurzusok tartására.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– hitelesített másolat a végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást
igazoló okiratokról, az Orvosok Országos Nyilvántartási Igazolványáról, a kamarai tagságról (belső
pályázó esetén az eredeti okiratokat az érintett munkaügyi osztálynak kell bemutatni, ahol azokat
ellenőrzik és a másolatokon az eredetivel való megegyezést igazolják);
– részletes szakmai önéletrajz;
– külső pályázónál 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (nem szükséges hatósági
bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy
foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta
legfeljebb hat hónap telt el);
– minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart;
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és
testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul;
– a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó személyi adatait, lakcímét, tudományos fokozatát,
szakmai díjait, idegennyelv-tudását, szakmai, tudományos munkáját, terveit, hazai és nemzetközi
tudományos, illetve szakmai szervezetekben végzett munkáját, tisztségét, a nemzetközi tudományos
életben való részvételét, a klinika vezetésére vonatkozó terveket, elképzeléseket;
– a pályázatot nyomtatott formában, 1 példányban kérjük megküldeni;
– a pályázatot elektronikus formában e-mail-en és cd-n vagy dvd-n is kérjük benyújtani.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2018. július 1. napjától tölthető
be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 23.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Elnöke címére történő
megküldésével (4002 Debrecen, Pf. 400). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: KKEH/341-3/2018., valamint a beosztás megnevezését: „igazgató”;
– elektronikus úton Egészségügyi Jogi és Humánpolitikai Iroda részére a
kkhumanpolitika@med.unideb.hu e-mail-címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.unideb.hu; https://klinikaikozpont.unideb.hu – 2018. április 23.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: a pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati
Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére
megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Nyíregyházi
tagkórházának Izotópdiagnosztikai és Terápiás Osztálya osztályvezető főorvos munkakör
betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, öt évig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az osztály munkájának
megszervezése és zavartalan működésének irányítása. Az SZMSZ-ben meghatározott feladatok
ellátása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, izotópdiagnosztika szakvizsga;
– szakirányú területen szerzett 5 év feletti szakmai tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– tudományos munkában való részvétel;
– vezetői gyakorlat;
– idegen nyelv ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– szakmai önéletrajz;
– motivációs levél;
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, továbbképzések;
– publikációk összefoglaló jegyzéke;

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan;
– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2018. július 15. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István
utca 68. Dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 122/2018 , valamint a munkakör megnevezését: „
osztályvezető főorvos”.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a
Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 14.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 4.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Nyíregyházi
tagkórházának Krónikus Belgyógyászat és Geriátriai Osztálya osztályvezető főorvos munkakör
betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, öt évig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az osztály munkájának
megszervezése és zavartalan működésének irányítása. Az SZMSZ-ben meghatározott feladatok
ellátása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– egyetem, belgyógyászat, geriátria, endokrinológia szakvizsga;
– szakirányú területen szerzett 5 év feletti szakmai tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– tudományos munkában való részvétel;
– vezetői gyakorlat;
– idegen nyelv ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– szakmai önéletrajz;
– motivációs levél;
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, továbbképzések;
– publikációk összefoglaló jegyzéke;
– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan;
– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2018. július 15. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István
utca 68. Dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 123/2018 , valamint a munkakör megnevezését:
„osztályvezető főorvos”.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 14.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 4.

***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Nyíregyházi
tagkórházának Megyei – Városi Tüdőgondozó vezető főorvos munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, öt évig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Víz utca 9.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az osztály munkájának
megszervezése és zavartalan működésének irányítása. Az SZMSZ-ben meghatározott feladatok
ellátása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, allergológia és klinikai immunológia, tüdőgyógyászat szakvizsga;
– szakirányú területen szerzett 5 év feletti szakmai tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– tudományos munkában való részvétel;
– vezetői gyakorlat;
– idegen nyelv ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– szakmai önéletrajz;
– motivációs levél;
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, továbbképzések;
– publikációk összefoglaló jegyzéke;
– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan;
– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2018. július 15. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István
utca 68. Dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 124/2018, valamint a munkakör megnevezését:
„vezető főorvos”.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a
Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 14.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 4.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Nyíregyházi
tagkórházának Légzésrehabilitációs Osztálya osztályvezető főorvos munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, öt évig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az osztály munkájának
megszervezése és zavartalan működésének irányítása. Az SZMSZ-ben meghatározott feladatok
ellátása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, tüdőgyógyászat, orvosi rehabilitáció (tüdőgyógyászat) szakvizsga;
– szakirányú területen szerzett 5 év feletti szakmai tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

– tudományos munkában való részvétel;
– vezetői gyakorlat;
– idegen nyelv ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– szakmai önéletrajz;
– motivációs levél;
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, továbbképzések;
– publikációk összefoglaló jegyzéke;
– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan;
– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2018. július 15. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István
utca 68. Dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 125/2018, valamint a munkakör megnevezését:
„osztályvezető főorvos”.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a
Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 14.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 4.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Nyíregyházi
tagkórházának I. Belgyógyászati Osztálya osztályvezető ápoló munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, öt évig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az osztály munkájának
megszervezése és zavartalan működésének irányítása. Az SZMSZ-ben meghatározott feladatok
ellátása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola, diplomás ápoló;
– fekvőbeteg-ellátásban eltöltött 5 év feletti szakmai tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egyetem, okleveles ápoló végzettség;
– tudományos munkában való részvétel;
– vezetői gyakorlat;
– idegen nyelv ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– szakmai önéletrajz;
– motivációs levél;
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, továbbképzések;
– publikációk összefoglaló jegyzéke;
– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan;
– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2018. július 1. napjától tölthető
be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István
utca 68. Dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 126/2018., valamint a munkakör megnevezését:
„osztályvezető ápoló”.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a
Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 4.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Nyíregyházi
tagkórházának Krónikus Belgyógyászat és Geriátriai Osztálya osztályvezető ápoló munkakör
betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, öt évig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: az osztály munkájának megszervezése és zavartalan
működésének irányítása. Az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola, diplomás ápoló;
– fekvőbeteg-ellátásban eltöltött 5 év feletti szakmai tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egyetem, okleveles ápoló végzettség;
– tudományos munkában való részvétel;

– vezetői gyakorlat;
– idegen nyelv ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– szakmai önéletrajz;
– motivációs levél;
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, továbbképzések;
– publikációk összefoglaló jegyzéke;
– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan;
– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2018. július 1. napjától tölthető
be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István
utca 68. Dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 127/2018., valamint a munkakör megnevezését:
„osztályvezető ápoló”.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a
Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 4.
***
A 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 valamennyi osztályára szakorvos, szakorvos-jelölt munkakör
betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Vas megye, 9700 Szombathely, Markusovszky utca 5.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: szakorvosi – szakorvos-jelölti – tevékenység ellátása
teljes munkaidőben.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a bérezésre, lakhatási támogatás biztosítására
vonatkozó megegyzés rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, szakirányú szakvizsga;
– 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. június 29.
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/784-0/2018., valamint a munkakör megnevezését: „szakorvos,
szakorvos-jelölt”
és
személyesen: Dr. Nagy Lajos főigazgató, Vas megye, 9700 Szombathely, Markusovszky utca 5.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 13.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.markusovszky.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati
kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a
pályázatot kiíró szerv felel.
***
A 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 valamennyi osztályára ápoló munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Vas megye, 9700 Szombathely, Markusovszky utca 5.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: ápolói feladatok ellátása teljes munkaidőben.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a lakhatási támogatás rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
– felsőfokú képesítés, általános-, OKJ-s-, diplomás ápoló;
– szakmai végzettséget igazoló okiratok másolatai;
– szakmai önéletrajz;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– működési nyilvántartás igazolása
– 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. június 29.
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/785-0/2018., valamint a munkakör megnevezését: „ápoló”
és
– személyesen: Dr. Káldy Zoltán orvosigazgató, Vas megye, 9700 Szombathely, Markusovszky utca 5.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 13.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.markusovszky.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 7.
A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati
kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a
pályázatot kiíró szerv felel.
***
A 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 Központi Műtőszolgálat és Központi Aneszteziológiai és
Intenzív Betegellátó Osztály aneszteziológus és műtős szakasszisztens munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Vas megye, 9700 Szombathely, Markusovszky utca 5.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: aneszteziológusi és műtős szakasszisztensi feladatok
ellátása teljes munkaidőben.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a lakhatási támogatás rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
– felsőfokú képesítés, szakirányú szakvizsga;
– működési nyilvántartás igazolása;
– szakmai végzettséget igazoló okiratok másolatai;
– 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. június 29.
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/786-0/2018., valamint a munkakör megnevezését: aneszteziológus és
műtős szakasszisztens
és
– személyesen: dr. Káldy Zoltán orvosigazgató, Vas megye, 9700 Szombathely, Markusovszky utca 5.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 13.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.markusovszky.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 7.
A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati
kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a
pályázatot kiíró szerv felel.
***
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYVEZETŐI
ÉS ORVOSVEZETŐI ÁLLÁSOKRA
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; 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 kamarai tagsági igazolást;
– nyilatkozatot büntetlen előéletről;
– nyilatkozatot, illetve hozzájárulást arra vonatkozóan, hogy a pályázó pályázati dokumentációját a
pályázatok elbírálásában résztvevő személyek megismerhetik.
KSZF közzétételi időpontja: 2018. május 3.
A pályázat beadási határideje: 2018. június 3.
Az elbírálás időpontja: 2018. június 24.
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@delpestikorhaz.hu email címre, dr. Ralovich Zsolt főigazgató részére címezve.
A pályázati dokumentáción az alábbi hivatkozásokat kérjük feltüntetni: hivatkozási szám:
18/2018/PÁ, valamint pozíció megjelölése: „Központi Laboratóriumban szakorvos, vagy biokémikus,
vagy biológus munkakör – laborvezető beosztással”.
A hirdetmény közzétételi helyei:

– www.delpestikorhaz.hu;
– www.kozigallas.gov.hu.
***
A Dombóvári Szent Lukács Kórház (7200 Dombóvár, Kórház u. 39–41.) a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet központi telephelyén
működő Mozgásszervi rehabilitációs osztály vezető főorvos beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: a kinevezés határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.
A munkavégzés helye: Tolna megye, 7200 Dombóvár, Kórház utca 39–41.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: képzettségének, végzettségének megfelelően kinevezett
munkakör szerint.
A vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a Mozgásszervi Rehabilitációs osztály (fekvő- és
járóbeteg szakellátás) munkájának szervezése, irányítása és zavartalan működésének biztosítása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetemi végzettség, rehabilitációs szakvizsga;
– 10 év feletti szakorvosi szakmai tapasztalat;
– alap- és működési nyilvántartásba vétel;
– kamarai tagság;
– egészségügyi alkalmasság;
– büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság;
– vezetői megbízást az kaphat, aki a Dombóvári Szent Lukács Kórházzal közalkalmazotti jogviszonyban
áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
Az elbírálásnál előnyt jelent:
– reumatológia vagy egyéb szakvizsga;
– vezetői gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;

– fényképes szakmai önéletrajz;
– iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata;
– motivációs levél;
– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan;
– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke;
– alap-és működési nyilvántartásba vételi engedély másolata;
– kamarai tagság igazolása;
– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagjában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A beosztás betölthetőségének időpontja: az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kerekes László főigazgató nyújt, a 06 (74)
564-084-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Dombóvári Szent Lukács Kórház címére történő megküldésével (7200
Dombóvár, Kórház utca 39–41.), valamint
– elektronikus úton a titkarsag@szlkorhaz.hu e-mail címre. Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás
megnevezését: mozgásszervi rehabilitációs osztály vezető főorvos;
– személyesen: dr. Kerekes László főigazgató, Tolna megye, 7200 Dombóvár, Kórház u. 39–41.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: kozigallas.gov.hu, www.szlkorhaz.hu,
2018. május 22.
***
A Dombóvári Szent Lukács Kórház (7200 Dombóvár, Kórház u. 39–41.) a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Dombóvár-Gunaras
telephelyén működő mozgásszervi rehabilitációs osztály vezető főorvos beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: a kinevezés határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.
A munkavégzés helye: Tolna megye, Dombóvár-Gunaras, Tó u. 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a Dombóvár-Gunaras
telephelyen működő 80 ágyas mozgásszervi rehabilitációs osztály munkájának szervezése, irányítása
és zavartalan működésének biztosítása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetemi végzettség, rehabilitációs szakvizsga;
– 10 év feletti szakorvosi szakmai tapasztalat;
– alap- és működési nyilvántartásba vétel;
– kamarai tagság;
– egészségügyi alkalmasság;
– büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság;
– vezetői megbízást az kaphat, aki a Dombóvári Szent Lukács Kórházzal közalkalmazotti jogviszonyban
áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– reumatológia, fizio-, és balneoterápia vagy egyéb szakvizsga;
– vezetői gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– fényképes szakmai önéletrajz;
– iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata;
– motivációs levél;
– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan;
– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke;
– alap- és működési nyilvántartásba vételi engedély másolata;
– kamarai tagság igazolása;
– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagjában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal
betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kerekes László főigazgató nyújt, a 06 (74)
564-084-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Dombóvári Szent Lukács Kórház címére történő megküldésével (7200
Dombóvár, Kórház utca 39–41.), valamint elektronikus úton a titkarsag@szlkorhaz.hu e-mail címre.
Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás megnevezését: „gunarasi mozgásszervi rehabilitációs
osztály vezető főorvos”;
– személyesen: dr. Kerekes László főigazgató, Tolna megye, 7200 Dombóvár, Kórház u. 39–41.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: kozigallas.gov.hu, www.szlkorhaz.hu,
2018. május 22.
***
A Dombóvári Szent Lukács Kórház (7200 Dombóvár, Kórház u. 39–41.) a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet radiológia
osztályvezető főorvos beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: a kinevezés határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.
A munkavégzés helye: Tolna megye, Dombóvár, Kórház u. 39–41.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a Radiológiai Osztály
(fekvő- és járóbeteg szakellátás radiológiai és ultrahang diagnosztika) munkájának szervezése,
irányítása és zavartalan működésének biztosítása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetemi végzettség, radiológia szakvizsga;
– 10 év feletti szakorvosi szakmai tapasztalat;
– alap- és működési nyilvántartásba vétel;
– kamarai tagság;
– egészségügyi alkalmasság;

– büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság;
– vezetői megbízást az kaphat, aki a Dombóvári Szent Lukács Kórházzal közalkalmazotti jogviszonyban
áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– szakmai vezetői gyakorlat;
– tudományos fokozat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– fényképes szakmai önéletrajz;
– iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata;
– motivációs levél;
– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan;
– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke;
– alap- és működési nyilvántartásba vételi engedély másolata;
– kamarai tagság igazolása;
– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagjában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal
betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kerekes László főigazgató nyújt, a 06 (74)
564-084-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Dombóvári Szent Lukács Kórház címére történő megküldésével (7200
Dombóvár, Kórház utca 39-41.), valamint elektronikus úton a titkarsag@szlkorhaz.hu e-mail címre.
Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás megnevezését: „radiológia osztályvezető főorvos”;
személyesen: Dr. Kerekes László főigazgató, Tolna megye, 7200 Dombóvár, Kórház u. 39–41.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: kozigallas.gov.hu, www.szlkorhaz.hu,
2018. május 22.

***
A Dombóvári Szent Lukács Kórház (7200 Dombóvár, Kórház u. 39–41.) a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet transzfúziológia
osztályvezető főorvos beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: a kinevezés határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.
A munkavégzés helye: Tolna megye, Dombóvár, Kórház u. 39–41.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a transzfúziológiai
osztály munkájának szervezése, irányítása és zavartalan működésének biztosítása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetemi végzettség, transzfúziológia szakvizsga;
– 10 év feletti szakorvosi szakmai tapasztalat;
– alap- és működési nyilvántartásba vétel;
– kamarai tagság;
– egészségügyi alkalmasság;
– büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság;
– vezetői megbízást az kaphat, aki a Dombóvári Szent Lukács Kórházzal közalkalmazotti jogviszonyban
áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– vezetői gyakorlat;
– egyéb szakvizsga.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– fényképes szakmai önéletrajz;
– iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata;
– motivációs levél;

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan;
– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke;
– alap- és működési nyilvántartásba vételi engedély másolata;
– kamarai tagság igazolása;
– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagjában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal
betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kerekes László főigazgató nyújt, a 06 (74)
564-084-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Dombóvári Szent Lukács Kórház címére történő megküldésével (7200
Dombóvár, Kórház utca 39–41.), valamint elektronikus úton a titkarsag@szlkorhaz.hu e-mail címre.
Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás megnevezését: „transzfúziológia osztályvezető főorvos”;
– személyesen: dr. Kerekes László főigazgató, Tolna megye, 7200 Dombóvár, Kórház u. 39-41.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: kozigallas.gov.hu, www.szlkorhaz.hu,
2018. május 22.
***
Kisvárda Város Önkormányzata (4600 Kisvárda, Szent L. u. 7–11.) a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a Városi Egészségügyi Alapellátás
intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre 2 évre szól: 2018. június 1.
napjától 2020. május 31. napjáig.
A munkavégzés helye: Városi Egészségügyi Alapellátás Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4600
Kisvárda, Szent György tér 2.
A munkakör, vezetői beosztás megnevezése: intézményvezető (magasabb vezető).

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az egészségügyi
alapellátás feladatainak (háziorvosi, fogorvosi, gyermekorvosi, ügyeleti, védőnői) koordinálása. Az
alapító okiratban meghatározott feladatok ellátása. Az intézmény irányítása. Az intézmény törvényes
működésének biztosítása, az intézményi költségvetés betartása, munkáltatói, vezetői jogok
gyakorlása az intézményben foglalkoztatottak felett.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdésében
meghatározott feltételeknek való megfelelés. Felsőfokú iskolai végzettség, szakirányú szakképesítés a
356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. számú melléklete 1/A. 1–36 pontja szerint. Legalább ötéves
vezetői gyakorlat. Megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban van, vagy
a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– büntetlen előéletet igazoló 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
– képesítést, végzettséget igazoló, közjegyző által hitelesített okirat-másolatok;
– vezetői gyakorlatról szóló eredeti igazolás;
– részletes szakmai önéletrajz;
– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program;
– a pályázó nyilatkozata, hogy pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
– a pályázó nyilatkozata, hogy az elbírálásban résztvevők megismerhetik, kezelhetik, felhasználhatják
pályázati anyagát a pályázati eljárás során;
– a pályázó nyilatkozata, hogy megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget
tesz;
– a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázatát a képviselő-testület nyilvános vagy zárt
ülésen tárgyalja.
A munkakör betöltésének várható időpontja: 2018. június 1.
A pályázat benyújtásának határideje: a Kormányzati Személyügyi Igazgatási Feladatokat Ellátó Szerv
internetes oldalán történő közzétételtől (2018. április 30.) számított 30 nap.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Leleszi Tibor polgármester nyújt, a 06 (45)
500-751-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: a pályázatokat Kisvárda Város Polgármesteréhez lehet
benyújtani, 4600 Kisvárda, Szent László u. 7–11., személyesen vagy postai úton írásban, egy
példányban, a borítékon fel kell tüntetni: „Városi Egészségügyi Alapellátás intézményvezetői
pályázat”.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat elbírálásáról, a szakmai bizottság véleményezési
eljárását követően, Kisvárda Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt, a pályázati határidő
lejártát követő első testületi ülésén.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 31.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a Képviselő-testület a pályázat
eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
Az alapító okirat megtekinthető, illetve másolat kérhető Kisvárda Város Jegyzőjénél [4600 Kisvárda,
Szent L. u. 7–11., tel.: 06 (20) 296-7373].
Pályázati kiírás közzétételének hely és ideje:
– Kormányzati Személyügyi Központ internetes oldala, 2018. április 30.;
– Kisvárda város honlapja: www.kisvarda.hu 2018. április 27.
***
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 gyermekosztály 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. május 25.
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: 23/04/2018, 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. május 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– ÁEEK honlapja – 2018. április 27.;
– Közigállás honlap – 2018. április 27.
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, gasztroenterológus, haematológus, idegsebész, izotóp diagnosztikus,
kardiológus, nephrológus, patológus, pszichiáter, szülész-nőgyógyász, traumatológus, tüdőgyógyász,
urológus szakvizsgával rendelkező szakorvosok részére.
Járóbeteg, valamint diagnosztika területre:
bőrgyógyász, idegsebész, 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 és pszichológus 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. június 15.
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. május 18-tól.
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
Pest megye
Somogy megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Tolna megye
Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (7130 Tolna, Hősök tere 1.) pályázatot ír ki Tolna
I. számú házi gyermekorvosi körzete házi gyermekorvosi feladatainak ellátására.
Munkakör és munkahely megnevezése: az I. számú házi gyermekorvosi körzet (Tolna Város
Önkormányzatának a háziorvosi körzethatárok meghatározásáról szóló 25/2008. (VI. 27.) számú
rendeletben meghatározott településrész területe) címe: Tolna, Deák F. u. 25.

A tevékenység vállalkozó háziorvosként látható el vagy határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszonyban (megállapodás szerint).
Pályázati feltételek:
– a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM
rendeletben előírt képesítési feltételek megléte;
– az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, e törvény végrehajtásáról szóló
313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános
feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm.
rendeletben előírt egyéb feltételek;
– büntetlen előélet, cselekvőképesség;
– Magyar Orvosi Kamara tagságáról, nyilvántartásáról igazolás;
– Orvosok Országos Nyilvántartásába vételi igazolás;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány csatolása.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– végzettséget, szakirányú végzettséget igazoló dokumentumok hiteles másolata;
– részletes szakmai önéletrajz;
– egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolat;
– vállalkozási formától függően, egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén a
cégbírósági bejegyzést igazoló okirat és a társaság alapító okiratának hiteles másolata;
– a Járási Népegészségügyi Intézet illetékes szervének határozata, hogy a pályázó megfelel a
működtetési jog engedélyezésére nézve a jogszabályban megállapított feltételeknek;
– vállalkozói kötelezettségvállalás arra vonatkozóan, hogy a pályázat megnyerése esetén 8 napon
belül benyújtja a működési engedély iránti kérelmét a Járási Népegészségügyi Intézet illetékes
szervéhez;
– nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati anyag elbírálásában résztvevők a
pályázati anyag kezeléséhez szükséges személyi adatait megismerjék, nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja
a képviselő testület.
Egyéb információk:
– A pályázatot Tolna Város Polgármesterének címezve a Tolnai Polgármesteri Hivatal címére (7130
Tolna, Hősök tere 1.) kérjük benyújtani.
– Az az orvos, aki Tolna városában kíván letelepedni a pályázat elbírálása során előnyben részesül,
ehhez támogatást biztosítunk (megállapodás szerint).

– A pályázat benyújtásának határideje a Közszolgálati Személyzetfejesztési Főigazgatóság honlapján
történő megjelenéstől (2018. május 8.) számított 60 nap.
– Elbírálási határidő: a benyújtási határidő lejártát követő képviselő-testületi ülés.
– Az állás betölthető: a pályázat elbírálását követően.
– A praxis működtetési jogát az Önkormányzat térítésmentesen adja át a szükséges szerződések
megkötése alapján.
– A háziorvosi tevékenység a Képviselő-testület döntését követően az ÁNTSZ engedélyének
beszerzése és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel történő szerződéskötés után azonnal
gyakorolható.
– Információ kérhető: dr. Barna Györgyi vezető-háziorvostól [t.: 06 (74) 852-0850 vagy Ezerné dr.
Huber Éva Tolna Város Jegyzőjétől, tel.: 06 (74) 540-800.]
Vas megye
Veszprém megye
Zala megye

