Pályázati hirdetmény betölthető állásokra
2018. EüK. 10. szám pályázati felhívás
(hatályos: 2018.06.27 - )
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 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 Központi Radiológiai Diagnosztika szervezeti egysége
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
Központi Radiológiai Diagnosztika szakmai tevékenységének irányítása-felügyelete, a gyógyítómegelőző 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, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm.
rendelet, az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy
bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól
szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet, valamint a munkáltató szervezet kollektív szerződésének
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– orvostudományi egyetemi végzettség;
– radiológus szakorvosi szakképesítés megléte;
– legalább 5 éves radiológus 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 radiológus szakorvosi gyakorlat;
– legalább 5 éves vezetői tapasztalat;
– radiológiai telediagnosztikai és telekonzultációs tevékenység (teleradiológiai feladatellátás)
működtetésében-üzemeltetésében szerzett szakmai jártasság (kötelezően csatolandó:
munkáltatói/megbízói igazolás) – 5 év feletti szakmai jártasság;
– az ionizáló sugárzás miatti sugárterhelésből származó veszélyekkel szembeni védelmet szolgáló
alapvető biztonsági előírások megállapításáról, valamint a 89/618/Euratom, a 90/641/Euratom, a
96/29/Euratom, a 97/43/Euratom és a 2003/122/Euratom irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló
2013/59/EURATOM tanácsi irányelv követelményeinek megfelelő dózis monitorozási, illetve
optimalizálási rendszer működtetésében szerzett szakmai jártasság (kötelezően csatolandó:
munkáltatói/megbízói igazolás).
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 – ideértve különösen a munkáltató szervezet
véleményező bizottságát, Szakmai Vezető Testületét, az Egészségügyi Szakmai Kollégiumot –
megismerhetik, és a jelentkező az általa benyújtott iratanyagban foglalt személyes adatainak az
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, a pályázat nyilvános ülésen történő
megtárgyalásához hozzájárul (amennyiben a pályázó a pályázatának zárt ülésen történő tárgyalását
kéri, arra vonatkozó nyilatkozat);
– 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.
szeptember 1. napjával tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 25.
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: „Központi Radiológiai Diagnosztika
osztályvezető főorvos”, továbbá a hivatkozási számot: KCHPI/1030/2018.
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. augusztus 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.kozigallas.gov.hu

– https://unideb.hu/hu/allasajanlatok
– http://www.kenezykorhaz.hu/allashirdetes
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 9.
***
A Debreceni Egyetem 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 Onkológiai-Onkoterápiás és Rehabilitációs 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 az
Onkológiai-Onkoterápiás és Rehabilitációs 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, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm.
rendelet, az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy
bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól
szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet, valamint a munkáltató szervezet kollektív szerződésének
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

– orvostudományi egyetemi végzettség;
– klinikai onkológus szakorvosi szakképesítés megléte legkevesebb 5 éve;
– legalább 5 éves klinikai onkológus 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 klinikai onkológus szakorvosi gyakorlat;
– legalább 3–5 éves vezetői tapasztalat;
– multidiszciplináris ellátások területén szerzett szakmai jártasság, melynek igazolására elfogadható
az onkológiai ellátásszervezéssel releváns összefüggésbe hozható, egyidejűleg több egészségügyi
szakterületen meglévő szakképesítés (érvényes működési státusz valamennyi szakterületen és
munkáltatói/tevékenységi igazolás a gyakorlat/jártasság alátámasztására);
– hospice-palliatív ellátások, illetve a betegek otthonában végzett szakellátások körében szerzett
szakmai jártasság – legalább 1–3 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, 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 – ideértve különösen a munkáltató szervezet
véleményező bizottságát, Szakmai Vezető Testületét, az Egészségügyi Szakmai Kollégiumot –
megismerhetik, és a jelentkező az általa benyújtott iratanyagban foglalt személyes adatainak az
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, a pályázat nyilvános ülésen történő
megtárgyalásához hozzájárul (amennyiben a pályázó a pályázatának zárt ülésen történő tárgyalását
kéri, arra vonatkozó nyilatkozat);
– 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.
szeptember 1. napjával tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 25.
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: „Onkológiai-Onkoterápiás és
Rehabilitációs Osztály osztályvezető főorvos”, továbbá a hivatkozási számot: KCHPI/1031/2018.,
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. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.kozigallas.gov.hu;
– https://unideb.hu/hu/allasajanlatok;
– http://www.kenezykorhaz.hu/allashirdetes.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 9.
***
A Debreceni Egyetem 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 Sürgősségi Betegellátó 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
Sürgősségi Betegellátó 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, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm.
rendelet, az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy
bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet, valamint a munkáltató szervezet kollektív szerződésének
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– orvostudományi egyetemi végzettség;
– sürgősségi szakorvos, oxyológia és sürgősségi orvostan szakorvosi szakképesítés megléte;
– legalább 5 éves sürgősségi szakorvosi, oxyológia és sürgősségi orvostan 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 sürgősségi szakorvosi, oxyológia és sürgősségi orvostan szakorvosi szakmai
gyakorlat;
– legalább 5 éves vezetői tapasztalat;
– az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003.
(X. 20.) ESzCsM rendeletben a 4602-es szakmakód alatt, a sürgősségi betegellátó osztály személyi
minimumfeltételeinek 1.1. pontjában felsorolt szakorvosi szakképesítések (ide nem értve a
sürgősségi szakorvosi szakképesítést) közül egy vagy több képesítés egyidejű megléte (érvényes
működési státusz szükséges valamennyi szakterületen);
– 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 – ideértve különösen a munkáltató szervezet
véleményező bizottságát, Szakmai Vezető Testületét, az Egészségügyi Szakmai Kollégiumot –
megismerhetik, és a jelentkező az általa benyújtott iratanyagban foglalt személyes adatainak az
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, a pályázat nyilvános ülésen történő
megtárgyalásához hozzájárul (amennyiben a pályázó a pályázatának zárt ülésen történő tárgyalását
kéri, arra vonatkozó nyilatkozat);
– 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.
szeptember 1. napjával tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 25.
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: „Sürgősségi Betegellátó Osztály
osztályvezető főorvos”, továbbá a hivatkozási számot: KCHPI/1032/2018.
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. augusztus 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.kozigallas.gov.hu
– https://unideb.hu/hu/allasajanlatok
– http://www.kenezykorhaz.hu/allashirdetes
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 9.
***
A Debreceni Egyetem 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 Szemészeti 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
Szemészeti 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, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm.
rendelet, az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy
bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól
szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet, valamint a munkáltató szervezet kollektív szerződésének
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– orvostudományi egyetemi végzettség;
– szemészet szakorvosi szakképesítés megléte;
– legalább 5 éves, fekvőbeteg-szakellátásban szerzett szemészeti 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, fekvőbeteg-szakellátásban szerzett szemészeti szakorvosi szakmai gyakorlat;
– legalább 5 éves vezetői gyakorlat;
– minimál invazív zöldhályog szemsebészet és/vagy könnyút szemsebészet szakterületen szerzett
szakmai jártasság, – legalább 3–5 év 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 – ideértve különösen a munkáltató szervezet
véleményező bizottságát, Szakmai Vezető Testületét, az Egészségügyi Szakmai Kollégiumot –
megismerhetik, és a jelentkező az általa benyújtott iratanyagban foglalt személyes adatainak az
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, a pályázat nyilvános ülésen történő
megtárgyalásához hozzájárul (amennyiben a pályázó a pályázatának zárt ülésen történő tárgyalását
kéri, arra vonatkozó nyilatkozat),
– 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.
szeptember 1. napjával tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 25.
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: „Szemészeti Osztály osztályvezető
főorvos”, továbbá a hivatkozási számot: KCHPI/1033/2018.
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. augusztus 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.kozigallas.gov.hu;
– https://unideb.hu/hu/allasajanlatok;
– http://www.kenezykorhaz.hu/allashirdetes.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 9.
***
A Debreceni Egyetem 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 Urológiai és Andrológiai 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 az
Urológiai és Andrológiai 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, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm.
rendelet, az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy
bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól
szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet, valamint a munkáltató szervezet kollektív szerződésének
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– orvostudományi egyetemi végzettség,
– urológia szakorvosi szakképesítés megléte,
– andrológia szakorvosi ráépített szakképesítés megléte,
– legalább 5 éves, fekvőbeteg-szakellátásban szerzett szakorvosi (műtéti) gyakorlat urológiai
szakterületen,
– 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, fekvőbeteg-szakellátásban szerzett szakorvosi (műtéti) gyakorlat urológiai
szakterületen,
– legalább 5 éves vezetői gyakorlat,

– 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 – ideértve különösen a munkáltató szervezet
véleményező bizottságát, Szakmai Vezető Testületét, az Egészségügyi Szakmai Kollégiumot –
megismerhetik, és a jelentkező az általa benyújtott iratanyagban foglalt személyes adatainak az
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, a pályázat nyilvános ülésen történő
megtárgyalásához hozzájárul (amennyiben a pályázó a pályázatának zárt ülésen történő tárgyalását
kéri, arra vonatkozó nyilatkozat),
– 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 azt 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.
szeptember 1. napjával tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 25.
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: „Urológiai és Andrológiai Osztály
osztályvezető főorvos”, továbbá a hivatkozási számot: KCHPI/1034/2018.
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. augusztus 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– vwww.kozigallas.gov.hu;
– https://unideb.hu/hu/allasajanlatok;
– http://www.kenezykorhaz.hu/allashirdetes.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 9.
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYVEZETŐI
ÉS ORVOSVEZETŐI ÁLLÁSOKRA
Bugát Pál Kórház a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján
pályázatot hirdet Bugát Pál Kórház Szülészeti-nőgyógyászati osztályán szülész-nőgyógyász
szakorvosi munkakör betöltésére osztályvezető főorvosi megbízással.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, legfeljebb 5 évre szól.
A munkavégzés helye: Bugát Pál Kórház, Gyöngyös, Dózsa György u. 20–22.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az osztály profiljába
tartozó fekvő- és járóbeteg ellátás megszervezése, irányítása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az egyedi megállapodás rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
– szakirányú egyetemi végzettség;

– MS Office (irodai alkalmazások) gyakorlati szintű ismerete;
– büntetlen előélet, cselekvőképesség;
– egészségügyi alkalmasság.
Elvárások:
– önálló ügyelet ellátása;
– jó manualitás;
– jártasság a műszeres orvos-diagnosztikában és korszerű műtéttechnikában;
– határozottság, önálló döntésképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz,
– szakmai vezetői program,
– iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolatban;
– három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány;
– írásbeli hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők
megismerjék, a pályázó személyes adatait a pályázattal kapcsolatban kezeljék;
– érvényes működési engedély és kamarai tagság igazolása.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2018. augusztus 1. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 30.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Bugát Pál Kórház címére történő
megküldésével (3200 Gyöngyös, Dózsa György u. 20–22.).
Kérjük a borítékon feltüntetni „Pályázat szülészet-nőgyógyászati osztály – osztályvezető főorvos”.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokról a főigazgató dönt, a véleményező bizottság
javaslatának figyelembevételével. A bizottság személyes meghallgatást tart és véleményét szakmai
szempontok alapján alakítja ki. Hiányosan benyújtott pályázat az érvénytelenség jogkövetkezményét
vonja maga után.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– ÁEEK honlapja: www.aeek.hu;
– munkáltató honlapja: www.bugatpal.hu;

– kozigallas.hu.
***
A Pest Megyei Flór Ferenc Kórház főigazgatója (2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.) pályázatot hirdet
osztályvezető főorvosi állás betöltésére, Intézetünk Bőrgyógyászati Osztályára.
A kinevezés határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban szakorvos/főorvos munkakörre és
határozott idejű vezetői megbízásra szól.
Pályázati feltételek:
– bőrgyógyászat szakvizsga;
– legalább 10 éves, a szakterületen szerzett gyakorlat;
– vezetői gyakorlat;
– tudományos munkásság.
Előnyt jelent:
– allergológia és klinikai immunológia ráépített szakvizsga;
– tudományos fokozat.
A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
– részletes szakmai önéletrajz;
– tudományos munkák, publikációk jegyzéke;
– szakmai koncepció;
– diploma másolata;
– szakvizsga bizonyítványok másolata;
– működési nyilvántartásról érvényes igazolás;
– kamarai tagsági igazolás;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázó
ennek meglétéhez kötött munkakörben dolgozik;
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik;
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
Feladat: az osztály munkájának megszervezése és zavartalan működtetése.
Illetmény, juttatások: Kjt. alapján, megegyezés szerint.

Pályázati határidő: a megjelenést követő 30 nap.
A pályázat benyújtása: Dr. Trombitás Zoltán főigazgató. Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, 2143
Kistarcsa, Semmelweis tér 1.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidő lejártát követő 60 nap.
Az állás betölthető: a pályázat elbírálását követően azonnal.
***
Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete (8360 Keszthely, Fő tér 1.) intézetvezetői
beosztásának betöltésére.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az egészségügyről
szóló 1997. évi CLIV. törvényben és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvényben
meghatározott egészségügyi alapellátással kapcsolatos vezetői teendők ellátása. Egészségügyi
alapellátási intézetvezetőként feladata az intézet szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és a döntéshozatal az intézet működésével kapcsolatban
minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, vagy kollektív szerződés (közalkalmazotti szabályzat) nem
utal más hatáskörbe. Az intézet irányítási, ellenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása, alapító
okirat szerinti feladat ellátása, kapcsolattartás a fenntartóval.
Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi gazdasági vagy pénzügyi vagy egészségügyi végzettség;
– legalább 5 éves vezetői gyakorlat;
– büntetlen előélet;
– magyar állampolgárság;
– cselekvőképesség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– gazdasági vagy pénzügyi végzettség.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/B. § (2)
bekezdése alapján magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a
munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti
munkakörbe (gazdasági vezető) kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz;
– a feltételként előírt iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést tanúsító okirat és egyéb
végzettségek, bizonyítványok másolata;

– az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési elképzeléseket is
tartalmazó vezetői program;
– három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt is, hogy a
pályázó foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a
pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte);
– nyilatkozatok:
– hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez;
– hozzájárulás, hogy a pályázati anyagot a véleményezésre jogosultak megismerjék;
– a pályázat nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról;
– a Kjt. 41. § szerinti összeférhetetlenség hiányáról;
– arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt;
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, az
intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a Kjt. 21/A. § (4) bekezdésben foglaltak
kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével.
A magasabb vezetői megbízás időtartama: 2018. október 1. napjától 2023. szeptember 30. napjáig.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018. október 1.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (heti 40 óra).
A munkavégzés helye: 8360 Keszthely, Sopron u. 2.
Illetmény és juttatások: a Kjt. rendelkezései szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati felhívásnak a kormányzati személyügyi igazgatási
feladatokat ellátó szerv internetes oldalon történő közzétételétől (2018. június 8.) számított 33
napon belül; 2018. július 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Skoda Lilla aljegyző nyújt a 06 (83) 505507-es telefonszámon.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat a Kjt. 20/A. § (6) bekezdésében és a
356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésben foglalt szakértő bizottság, továbbá Keszthely
Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Jogi Bizottsága és az Emberi Erőforrások
Bizottsága tagjaiból álló bizottság véleményezi.
A kinevezésről Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt, fenntartva a jogot arra,
hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 30-áig.

A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatot postai úton Keszthely Város Polgármestere címére (8360 Keszthely, Fő tér 1.) kell
benyújtani, a magasabb vezetői beosztás (intézetvezető) borítékon történő feltüntetésével.
A pályázat kiírója a benyújtási határidő leteltét követően az erkölcsi bizonyítvány és a nyilatkozatok
kivételével – melyet legkésőbb a Kjt. 20/A. § (6) bekezdés szerinti szakértői bizottsági meghallgatásig
kell bemutatni – hiánypótlási lehetőséget nem biztosít.
***
Lenti Város Önkormányzati Képviselő-testülete (8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4.) pályázatot ír ki a Dr.
Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet főigazgató magasabb vezető beosztás megbízással történő
betöltésére az alábbi tartalommal:
A munkáltatói jogkör gyakorlója: Lenti Város Önkormányzati Képviselő-testülete.
A munkavégzés helye: Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet (8960 Lenti, Kossuth út 10.).
A betöltendő magasabb vezetői megbízás feltétele: magasabb vezető beosztás ellátására megbízást
az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. .
A betöltendő magasabb vezetői megbízás megnevezése: főigazgató (megbízott vezető).
A betöltendő munkakör megjelölése: szakorvos.
A betöltendő szakorvos munkakörhöz kapcsolódó közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A pályázat benyújtásának feltételei:
a) (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintű végzettség;
b) mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés, valamint
c) legalább ötéves vezetői gyakorlat;
d) büntetlen előélet.
A magasabb vezetői megbízás 5 évre szól.
A magasabb vezetői megbízás kezdő időpontja: 2019. január 1.
A magasabb vezetői megbízás megszűnésének időpontja: 2023. december 31.
A magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
– az orvosigazgató megbízása, a megbízás visszavonása, illetve felettük az egyéb munkáltatói jogok
gyakorlása;
– az orvosigazgató és a gazdasági igazgató munkaköri leírásának meghatározása;

– az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogkör gyakorlása;
– a belső szabályzatok kiadása;
– az intézmény tevékenysége elleni panasz megvizsgálása és elintézése;
– a Rendelőintézet képviselete;
– intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása;
– házirend rendelkezései végrehajtásának ellenőrzése;
– az intézmény higiénés rendjének biztosítása és felügyelete;
– az intézményben nyújtott egészségügyi szolgáltatások folyamatos ellenőrzése;
– az orvosi és asszisztensi munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók továbbképzésének
biztosítása és felügyelete;
– tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai és gazdasági működésének valamennyi
területét;
– ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben és
döntésekben a vezető részére előírt feladatokat;
– megszervezi az intézmény belső ellenőrzését;
– elkészíti az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, kötelezően előírt szabályzatait, továbbá
az intézmény működését segítő egyéb szabályzatokat, rendelkezéseket;
– kapcsolatot tart a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel,
intézményekkel;
– kapcsolatot tart nemzetközi intézményekkel, szervezetekkel;
– támogatja az intézmény munkáját segítő testületek, szervezetek, közösségek tevékenységét;
– folyamatosan értékeli a vezetés, a szervezeti egységek, az intézmény tevékenységét, munkáját;
– az ellátás szervezési feladatok irányítása, kapcsolattartás az alapellátással, társintézményekkel,
szociális ellátással;
– minőségirányítási rendszer működtetése;
– ügyiratkezelés irányítása és ellenőrzése;
– mindaz, amit jogszabály a főigazgató hatáskörébe utal.
Juttatások:
Illetmény, vezetői pótlék a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján.
Egyéb juttatások jogszabály alapján.

A pályázathoz csatolni kell:
– az iskolai végzettséget igazoló okiratok közjegyző által hitelesített másolatát;
– részletes szakmai önéletrajzot;
– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt;
– a legalább ötéves vezetői gyakorlatot igazoló munkáltatói igazolást;
– a pályázó nyilatkozatát, amelyben a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá, hogy a pályázati elbírálásában
résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik és abba betekinthetnek,
– nyilatkozatot az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint
előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.
A pályázati felhívás személyügyi központ honlapján való közzétételének időpontja: 2018. június 14.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 15.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidő lejártát követő első soron következő
képviselő-testületi ülés.
A pályázatot személyesen vagy postai úton Lenti Polgármesteri Hivatal címére (8960 Lenti, Zrínyi
Miklós u. 4.) zárt borítékban kell benyújtani olyan módon, hogy az a benyújtási határidő napján 16
óráig Lenti Polgármesteri Hivatalba beérkezzen. A borítékon fel kell tüntetni a beosztás
megnevezését: főigazgató (magasabb vezető). A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Hegedüsné Muk
Andrea közigazgatási osztályvezetőnél lehet személyesen, vagy a 06 (92) 553-950-es telefonszámon.
***
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. július 2.
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: 28/05/2018, 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. július 9.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– ÁEEK honlapja – 2018. június 1.

– Közigállás honlapja – 2018. június 1.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ujhelykorhaz.hu honlapon szerezhet.
***
Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, (8582 Farkasgyepű) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet,
Farkasgyepű ápolási igazgató (magasabb vezető) munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 5 évig tartó közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.
A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8582 Farkasgyepű, hrsz. 049/2.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a főigazgató közvetlen
irányítása mellett az intézményben végzendő egészségügyi ellátáshoz megfelelő képzettségű,
létszámú szakdolgozó biztosítása. Magas színvonalú betegellátás megszervezése. Az ápolási
tevékenység irányítása, felügyelete, a betegellátás folyamatosságának biztosítása, szakmai
összehangolása. Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában biztosított jogköröknek
megfelelően, valamint a 43/2003. (VII. 29.) ESZCSM rendelet 10. § (3) bekezdésében 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:
– egészségügyi főiskola diplomás ápolói, intézetvezetői szakoktatói szakán vagy tudományegyetemen
szerzett diplomás ápolói oklevél; Mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser
szakképesítés vagy egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment
szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítés (ennek hiányában 5 éven belüli megszerzése);
– egészségügyi területen szerzett legalább 3–5 év vezetői tapasztalat;
– egészségügyi területen szerzett 5 év feletti szakmai tapasztalat;
– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások);
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása;
– egészségügyi alkalmasság;
– büntetlen előélet és cselekvőképesség;
Elvárt kompetenciák:
– rugalmasság, pontosság, megbízhatóság, önálló munkavégzés;

– hatékony problémafelismerő- és megoldó képesség;
– kiváló kommunikációs képesség;
– határozottság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– előírt iskolai végzettséget és szakképesítést igazoló okiratok másolata;
– részletes, fényképes szakmai önéletrajz;
– szakmai program az ápolás szakmai terület vezetésére vonatkozóan;
– Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarai tagságot igazoló dokumentum, valamint érvényes
működési engedély másolata;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– pályázó beleegyező nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik a
pályázati anyagát, személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2018. augusztus 1. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Czobor Péter humánpolitikai osztályvezető
nyújt, a 06 (89) 358-013-as (mellék: 153) telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű címére történő
megküldésével (8582 Farkasgyepű, hrsz. 049/2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: VMT25-14/7/2018, valamint a munkakör megnevezését:
„ápolási igazgató”,
– elektronikus úton Czobor Péter részére a munkaugy@fgyepu-tudokorhaz.hu e-mail-címen
keresztül,
– személyesen: Czobor Péter, Veszprém megye, 8582 Farkasgyepű, hrsz. 049/2.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat a benyújtási határidő után az intézményi
pályázati bizottság véleményezése után, a vélemények figyelembevételével a főigazgató bírálja el és
dönt, hogy élni kíván-e kinevezési jogával.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 22.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
–intézmény honlapján – 2018. június 12.;

– www.aeek.hu – 2018. június 12.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fgyepu-tudokorhaz.hu honlapon
szerezhet.
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK ORVOSI ÁLLÁSOKRA
Budapest
Baranya megye
Bács-Kiskun megye
Békés megye
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
A pályázat meghirdetője: Abaújvári Háziorvosi és Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás Társulási
Tanácsa.
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3898 Abaújvár, Petőfi út 14.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Abaújvári vegyes háziorvosi körzet feladatainak ellátása területi (Abaújvár, Kéked, Pányok, Zsujta
települések) ellátási kötelezettséggel határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban vagy
vállalkozási formában.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, illetve vállalkozási forma esetén a mindenkori NEAK
finanszírozás rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: büntetlen előélet; egyetemi végzettség; a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 11. §-a
szerinti szakképesítések valamelyikének a megléte; „B” kategóriás jogosítvány.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– orvosi diploma, valamint a szakképzettséget igazoló diploma másolata;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– részletes szakmai önéletrajz;
– jogosítvány másolata;
– vállalkozás esetén a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok másolata;
– egészségügyi alkalmasság igazolása;
– Magyar Orvosi Kamarai tagsági igazolás;
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy nyilvános, vagy zárt ülés keretében kéri a pályázat elbírálását.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal
betölthető.
Munkáltatóval kapcsolatos egyéb információ: Igény esetén Abaújvár településen szolgálati lakás
biztosítható.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 31.
A pályázattal kapcsolatosan további tájékoztatás kérhető: Abaújvár polgármesterétől Sivák
Tamástól a 06 (46) 388-082-es és 06 (30) 315-8922-es telefonszámokon.
A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton: a Gönci Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldéssel (3895 Gönc, Kossuth
Lajos utca 71.). Kérjük a borítékon feltüntetni „Pályázat Abaújvári háziorvosi munkakör betöltésére”
valamint a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot.
Személyesen: Gönci Közös Önkormányzati Hivatalban 3895 Gönc, Kossuth Lajos utca 71.
Pályázat elbírálásának módja: a pályázati anyag megismerését, valamint a személyes elbeszélgetést
követően a pályázatokat az Abaújvári Háziorvosi és Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás Társulási
Tanácsa bírálja el a 2018. július 31-ét követő társulási tanácsülésen.
Csongrád megye
Fejér megye
Győr-Moson-Sopron megye
Hajdú-Bihar megye
Heves megye
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Komárom-Esztergom megye
Nógrád megye
Pest megye
Somogy megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Tolna megye
Vas megye

Apátistvánfalva Község Önkormányzata (3898 Apátistvánfalva, Fő út 107.) az osztrák-szlovén-magyar
Hármashatár közelében, csendes, nyugodt környezetben vegyes háziorvosi körzetbe háziorvosi állást
hirdet.
Vállalkozói formában, területi ellátási kötelezettséggel, praxisjog megszerzéssel (ingyenesen),
iskolaorvosi tevékenységgel. Igény esetén szolgálati lakás biztosított.
A vegyes háziorvosi körzet kártyaszáma: 727, a körzethez tartozó lakosságszám: 588 fő. (Az alacsony
kártyaszám ellenére magas finanszírozással működő praxis.)
Szakképesítés: jogszabályi előírásokban foglaltak szerint [2000 évi II. törvény, 4/2000. (II. 25.) EüM
rend., 313/2011. (XII. 23.) Korm. rend.].
A pályázathoz csatolandó:
– részletes szakmai önéletrajz;
– diplomát és szakirányú végzettséget igazoló okiratok hiteles másolata;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– egészségügyi alkalmasság, praxisjog megszerzésére jogosultság igazolása.
Pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 31.
Az elbírálás a határidő lejáratát követő 30 nap. Az állás az elbírálást követően betölthető.
A pályázatok benyújtása: Apátistvánfalva Község Önkormányzata, Apátistvánfalva, Fő út 107.
Felvilágosítás: Császár-Bartakovics Csaba polgármester, t.: 06 (20) 916-6161.
Veszprém megye
Zala megye
***
PÁLYÁZATI HIRDEMTMÉNYEK GYÓGYSZERÉSZI,
GYÓGYSZERTÁRI ASSZISZTENSI ÁLLÁSOKRA
Bugát Pál Kórház (3200 Gyöngyös, Dózsa György u. 20–22.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Bugát Pál Kórház intézeti vezető
főgyógyszerész 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 évre szól.
A munkavégzés helye: Bugát Pál Kórház, Gyöngyös, Dózsa György u. 20–22.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézeti
gyógyszertár, illetve a vényforgalmas patika tevékenységével kapcsolatos szervezési, irányítási,
ellenőrzési és értékelési feladatok elvégzése.
A gyógyszergazdálkodás körébe tartozó feladatok rendelések, készletezés, kiadások, helyettesítések,
keretgazdálkodás szakmailag helytálló ellátása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az egyedi megállapodás rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetemi gyógyszerészi végzettség;
– MS Office (irodai alkalmazások) gyakorlati szintű ismerete;
– büntetlen előélet, cselekvőképesség;
– egészségügyi alkalmasság;
– legalább 5 év intézeti gyógyszertár vezető, főgyógyszerészi gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz;
– szakmai vezetői program;
– iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolatban;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– írásbeli hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők
megismerjék, a pályázó személyes adatait a pályázattal kapcsolatban kezeljék;
– érvényes működési engedély és kamarai tagság igazolása.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2018. augusztus 1. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 30.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Bugát Pál Kórház címére történő
megküldésével (3200 Gyöngyös, Dózsa György u. 20–22.).
Kérjük a borítékon feltüntetni „Pályázat intézeti gyógyszertár, vezető főgyógyszerész”.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokról a főigazgató dönt, a véleményező bizottság
javaslatának figyelembevételével. A bizottság személyes meghallgatást tart és véleményét szakmai
szempontok alapján alakítja ki. Hiányosan benyújtott pályázat az érvénytelenség jogkövetkezményét
vonja maga után.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– ÁEEK honlapja: www.aeek.hu;
– Munkáltató honlapja: www.bugatpal.hu;
– kozigallas.hu.
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSHEZ NEM KÖTÖTT
VEZETŐI ÉS EGYÉB ÁLLÁSOKRA
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 élelmezésvezető 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: az intézet élelmezési
részlegének vezetése, irányítása. A betegek és dolgozók étkeztetésének szakszerű ellátása a 37/2014.
(IV. 30.) EMMI rendelet alapján.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola, dietetikus;
– hasonló területen szerzett legalább 1–3 év vezetői tapasztalat;
– hasonló területen szerzett legalább 1–3 év szakmai tapasztalat;
– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások);
– egészségügyi alkalmasság;
– büntetlen előélet, cselekvőképesség;
– érvényes működési engedély és kamarai tagság;
– hatályos szabályok ismerete.
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. július 2.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lukács Piroska 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: 28/05/2018, valamint a beosztás megnevezését: „Élelmezésvezető”;
– elektronikus úton Lukács Piroska részére a lukacsp@svoek.hu e-mail-címen keresztül;
– személyesen: Lukács Piroska , Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.;
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokról a főigazgató dönt, a Véleményező Bizottság
állásfoglalása alapján.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 9.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– ÁEEK honlapja – 2018. június 1.
– Közigállás honlapja – 2018. június 1.
– Munkáltató honlapja – 2018. június 1.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ujhelykorhaz.hu honlapon szerezhet.

