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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 INTÉZMÉNYEKBEN BETÖLTHETŐ ÁLLÁSOKRA 



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

utca 48.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot 

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

tagkórházának Gyermekrehabilitációs Osztálya osztályvezető főorvos munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 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. A 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: 

– egyetemi végzettség, csecsemő- gyermekgyógyászat, és orvosi rehabilitáció (csecsemő-

gyermekgyógyászat) szakvizsga; 

– szakirányú területen szerzett, 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– tudományos munkában való részvétel, 

– vezetői gyakorlat, 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke; 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan; 

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

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 



A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2018. október 16. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 15. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Miterli Edina nyújt, a 06 (42) 599-700/2117-es 

telefonszámon. 

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

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

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

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 198/2018, 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. október 15. 

KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. augusztus 15. 

*** 

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

utca 48.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot 

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

tagkórházának Addiktológiai Osztálya osztályvezető ápoló munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

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

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 62. 

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

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

ellátása. 

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

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

Pályázati feltételek: 

– főiskola, diplomás ápoló végzettség; 

– ápolói munkakörben, folyamatos munkarendben, fekvőbeteg ellátásban szerzett 5 év feletti 

szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 



– egyetem, okleveles ápoló végzettség; 

– tudományos munkában való részvétel; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke; 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan; 

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

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2018. október 15. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 15. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Miterli Edina nyújt, a 06 (42) 599-700/2117-es 

telefonszámon. 

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

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

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

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 197/2018, 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. október 14. 

KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. augusztus 15. 

*** 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYVEZETŐI  

ÉS ORVOSVEZETŐI ÁLLÁSOKRA 



Az Országos Onkológiai Intézet (1122 Budapest, Ráth György út 7–9.) pályázatot hirdet Fej-Nyaki 

Daganatok Multidiszciplináris Központ központvezetői megbízással, főorvosi munkakör (vezetői 

megbízás) ellátására. 

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

A közalkalmazott által betöltendő munkakör: főorvos. 

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 XXXIII. 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: az Országos Onkológiai Intézet főigazgató főorvosa. 

A munkavégzés helye: Országos Onkológiai Intézet. 

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

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

alapján, így különösen a Fej-Nyaki Daganatok Multidiszciplináris Központ szakmai tevékenységének 

irányítása, felügyelete, az orvosi tevékenység tervezése, szervezése, ellenőrzése, különös 

figyelemmel a szervezeti egység szakmai követelményeknek megfelelő folyamatos és gazdaságos 

működésére, illetve a Fej-Nyaki Daganatok Multidiszciplináris Központ Működési Rendjében, 

valamint az Országos Onkológiai Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott 

további feladatok végzése. 

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

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

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

rendelet, valamint a munkáltató szervezet kollektív szerződésének rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– orvostudományi egyetemi végzettség, 

– fül-orr-gégegyógyászati szakvizsga, 

– klinikai onkológiai szakvizsga, 

– legalább 5 éves vezetői gyakorlat, 

– legalább 10 éves szakorvosi gyakorlat, 

– büntetlen előélet, 

– érvényes működési engedély/működési nyilvántartási státusz érvényessége, 



– Magyar Orvosi Kamarai tagság, 

– PhD tudományos fokozat, 

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

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

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

hónapot meghaladó tartózkodásra, 

– egészségügyi (munkaköri) alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: habilitáció. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– személyes adatokat is tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz, 

– végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata, 

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

igazolások) 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 megismerhetik, és a jelentkező az általa benyújtott 

iratanyagban foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez 

hozzájárul, 

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

igazolására, hogy a jelentkező megfelel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

előírásainak. 

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

december 1. napjával tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 25. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton: a pályázatnak az Országos Onkológiai Intézet címére történő megküldésével (1122 

Budapest, Ráth György út 7–9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a vezetői beosztás/munkakör 

megnevezését: „Fej-Nyaki Daganatok Multidiszciplináris Központ, központvezető főorvos”, 

vagy 

– elektronikus úton Petrovicsné Cseh Lujza humánpolitikai igazgató részére a cseh.lujza@oncol.hu e-

mail címen keresztül, 

vagy 



– személyesen: a zárt borítékban elhelyezett pályázat az Országos Onkológiai Intézet Munkaerő- és 

Bérgazdálkodási Osztályán (1122 Budapest, Ráth György út 7–9., 1. épület, 1. emelet), Petrovicsné 

Cseh Lujza humánpolitikai igazgatónál nyújtható be. 

A pályázatok elbírálásának határideje: 2018. október 31. 

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

továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben 

történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a gyógyintézetek 

vezetőjének és vezetőhelyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a vezetői megbízás 

betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 

alapján irányadó eljárási rend szerint. 

A pályázat kiírás további közzétételének helye: 

– www.kozigallas.gov.hu; 

– www.oncol.hu/állásajánlatok. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. augusztus 1. 

*** 

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 Laboratóriumába szakorvos, vagy biokémikus, vagy szakgyógyszerész munkakör 

betöltésére, laborvezető beosztás ellátására. 

Vezetői megbízás időtartama: 5 éves határozott időre szóló megbízás. 

Jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

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, ill. megállapodás 

alapján, kiemelt bérezéssel. 



Pályázati feltételek: 

– egyetemi végzettség, 

– 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. 

KÖZIGÁLLÁS közzétételi időpontja: 2018. augusztus 14. 

A pályázat beadási határideje: 2018. szeptember 14. 

Az elbírálás időpontja: 2018. október 5. 

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 e-

mail címre, 

Dr. Ralovich Zsolt főigazgató részére címezve. 

A pályázati dokumentáción az alábbi hivatkozásokat kérjük feltüntetni: hivatkozási szám: 

30/2018/PÁ, valamint pozíció megjelölése: „Központi Laboratóriumban szakorvos, vagy biokémikus, 

vagy szakgyógyszerész munkakör – laborvezető beosztással” . 



A hirdetmény közzétételi helyei: 

– www.delpestikorhaz.hu 

– www.kozigallas.gov.hu 

*** 

Az Uzsoki Utcai Kórház (1145 Budapest, Uzsoki utca 29–41.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény 20/A §.-a alapján pályázatot hirdet Központi Laboratóriumába 

laboratóriumi osztályvezető főorvos munkakör betöltésére. 

A vezetői megbízás időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony (főorvosi munkakör), 4 

hónap wpróbaidővel. 

A vezetői megbízás határozott időre, max. 5 évre szól. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős. 

Munkavégzés helye: az intézmény Központi Laboratóriuma, 1145 Budapest, Uzsoki u. 29–41. 

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

Laboratórium vezetése, vezetésével összefüggő szervezési feladatok végrehajtása, területi ellátási 

kötelezettség megfelelő működtetése. 

Illetmény és juttatások: az illetmény és juttatások megállapítására a Kjt. (1992. évi XXXIII. tv.) 

rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– egyetem, orvosi diploma; 

– klinikai laboratóriumi vizsgálatok szakvizsga; 

– klinikai mikrobiológiai szakvizsga; 

– 5 év vezetői gyakorlat; 

– érvényes működési nyilvántartás; 

– érvényes kamarai tagság; 

– egészségügyi alkalmasság, büntetlen előélet. 

A pályázat benyújtásánál előnyt jelent: 

– tudományos fokozat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai életrajz; 



– iskolai végzettséget, illetve szakmai képesítést igazoló oklevelek másolatai; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– OONYI igazolás másolata; 

– érvényes működési nyilvántartás igazolása; 

– érvényes MOK tagság igazolása; 

– szakmai vezetési elképzelés; 

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A pályázat benyújtásának módja: 

– postai úton: Uzsoki Utcai Kórház, Főigazgatóság, Dr. Ficzere Andrea főigazgató, 1145 Budapest, 

Uzsoki u. 29–41., 

– elektronikus úton: foigazgatosag@uzsoki.hu 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 30. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 30. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a benyújtási határidő lejárta után a szakmai kollégium és a 

MOK véleményének beérkezését követő 30 napon belül, a szakmai bizottságok véleményét 

figyelembe véve főigazgatói hatáskörben történik. 

A pályázati kiírás közzétételének helye, határideje: 2018. szeptember 1. 

A Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság honlapján: www.kozigallas.hu, illetve a kórház 

honlapján:  

www.uzsoki.hu 

*** 

A Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza (6772 Deszk, Alkotmány u. 36.) pályázatot ír ki 

ápolási Igazgató állásra. 

Közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős. 

Főbb feladatok: 

– a Szakkórházban folyó ápolási tevékenység jogszabályi feltételeknek megfelelő, eredményes, 

hatékony és minőségközpontú működtetése, 

– az intézmény ápolás-szakmai irányítása, a betegápolási tevékenységek felügyelete és 

összehangolása, 



– az ápolási tevékenység személyi feltételeinek biztosítása, 

– az ápolási munka irányítása, az ápolási tevékenység folyamatos fejlesztése, 

– a szakdolgozói tevékenységet érintő képzési stratégia kialakítása és megvalósítása. 

Illetmény: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.), megegyezés szerint. 

Munkakör betöltésének feltételei: 

– diplomás ápoló végzettség, 

– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés, vagy egészségügyi 

(szak)menedzseri képesítés, vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon 

szerzett képesítés, 

– legalább 5 éves vezetői gyakorlat, 

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, 

– büntetlen előélet. 

Munkakör betöltésénél előnyt jelent: 

– ápolásvezetésben szerzett tapasztalat, 

– minőségirányítási rendszerek alkalmazásában szerzett gyakorlat. 

A pályázathoz kérjük csatolni: 

– részletes szakmai önéletrajz, 

– a végzettséget igazoló okiratok másolata, 

– vezetői feladatok ellátására vonatkozó szakmai program, 

– erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylésről szóló igazolás, 

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

A munkakör betölthetőségének várható időpontja: 2018. október 15. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember. 15. 

A pályázat benyújtásának módja: 

– postai úton: a pályázatnak a Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórház (6772 Deszk, 

Alkotmány utca 36.) címére történő megküldésével adható be. A borítékon kérjük feltüntetni a 

pályázati azonosítót: 2/5-99/2018 valamint a munkakör megnevezését: „Ápolási igazgató”, vagy 

– elektronikus úton: Dr. Bálint Beatrix Ph.D főigazgató részére a balint@deszkikorhaz.hu e-mail címen 

keresztül, vagy 



– személyesen: a zárt borítékban elhelyezett pályázat a Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek 

Szakkórházának Munkaügyi Előadó Irodáján Tamaskovits Nóra vagy Juhász Katalin ügyintézőknél 

nyújtható be. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 5. 

A pályázatok elbírálásának eredményéről értesítést küldünk. 

*** 

A Vaszary Kolos Kórház (2500 Esztergom, Petőfi S. u. 26–28.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet az intézmény II. Belgyógyászat 

(gasztroenterológia-nefrológia profilú) osztályán osztályvezető főorvosi munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Vaszary Kolos Kórház, II. Belgyógyászat Osztály (gasztroenterológia-nefrológia 

profilú Belgyógyászati osztály) Komárom-Esztergom megye, 2500 Esztergom, Petőfi S. u. 26–28. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

– az osztály profiljába tartozó szakorvosi tevékenység ellátása, biztosítva a fekvő- és járóbeteg-ellátás 

szakmai egységét, 

– osztályszervezési és munkaszervezési feladatok ellátása, valamint szakmai felügyelet biztosítása, 

– az osztály költséghatékony működtetése. 

Illetmény és juttatások: bérezés megállapodás szerint. 

Pályázati feltételek: 

– orvostudományi egyetemi végzettség, 

– belgyógyász szakvizsga, 

– gasztroenterológia szakvizsga, 

– büntetlen előélet. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz, 

– személyi és foglalkoztatási adatok, 

– diploma, szakorvosi bizonyítvány másolata, 

– érvényes erkölcsi bizonyítvány, 

– működési nyilvántartás igazolása, 



– az osztály működtetésére vonatkozó szakmai koncepció, 

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

beletekinthetnek és véleményezhetik. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. január 1. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 1. 

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidőt követő 15 munkanap. 

A pályázatok benyújtásának módja: személyesen vagy postai úton, a Vaszary Kolos Kórház, 

Esztergom címére (2500 Esztergom, Petőfi S. u. 26–28.). A pályázattal kapcsolatos további információ 

Dr. Kanász Gábor főigazgató főorvostól kérhető a 06 (30) 948-5538-os telefonszámon. 

*** 

A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó (6800 Hódmezővásárhely, 

Dr. Imre József utca 2.) pályázatot hirdet hódmezővásárhelyi és makói tagintézményébe, a Központi 

laboratórium szervezeti egység osztályvezető főorvosi beosztás ellátására határozatlan idejű 

szakorvosi közalkalmazotti kinevezéssel, 5 évre szóló határozott idejű vezetői megbízással. 

A munkavégzés helye: 

Csongrád megye, 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2., és 6900 Makó, Kórház u. 2., 

Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ hódmezővásárhelyi és makói tagintézménye. 

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 

Az osztályvezető feladatát képezi a Központi laboratórium szervezeti egység szakmai 

tevékenységének tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése; rezidensek, szakorvos-jelöltek, 

orvostanhallgatók oktatása; a szervezeti egység gazdálkodásának és minőségirányítási rendszerének 

felügyelete. 

Jogállás, illetmény és juttatások: 

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

törvény, az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szól 2003. évi LXXXIV. törvény, 

valamint a CSMEK Kollektív Szerződésének rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– orvosi diploma, klinikai laboratóriumi vizsgálatok szakorvosa/orvosi mikrobiológia szakorvosi 

szakvizsga, 

– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat, 

– büntetlen előélet, 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 



– részletes szakmai önéletrajz, 

– vezetői koncepció, 

– szakmai program a vezetni kívánt osztállyal kapcsolatban, 

– érvényes működési nyilvántartás igazolása, 

– MOK tagság igazolása, 

– egyetemi diploma és szakvizsga bizonyítvány(ok) másolata, 

– tudományos publikációk és egyéb prezentációk jegyzéke, 

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

dokumentum másolata, 

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

megismerhessék, 

– hozzájárulás a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő 

kezeléséhez. 

Egyéb információ: KÖZIGÁLLÁS honlapon történő megjelenés dátuma: 2018. augusztus 22. 

A pályázat benyújtásának határideje: a KÖZIGÁLLÁS honlapon történő megjelenést követő 30 nap. 

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

láthatóan 2018. október 1-jétől. 

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

Megyei Egészségügyi Ellátó Központ címére történő megküldésével. Azonosítószám: 3238-34-2/2018. 

*** 

A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó (6800 Hódmezővásárhely, 

Dr. Imre József utca 2.) pályázatot hirdet hódmezővásárhelyi és makói tagintézményébe, a 

Radiológiai Osztály osztályvezető főorvosi beosztás ellátására határozatlan idejű szakorvosi 

közalkalmazotti kinevezéssel, 5 évre szóló határozott idejű vezetői megbízással. 

A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2., és 6900 

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

tagintézménye. 

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

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

szakorvos-jelöltek, orvostanhallgatók oktatása; az osztály gazdálkodásának és minőségirányítási 

rendszerének felügyelete. 

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

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, az egészségügyi tevékenység végzésének egyes 



kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény, valamint a CSMEK Kollektív Szerződésének rendelkezései 

az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– orvosi diploma, radiológus szakorvosi szakvizsga, 

– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat, 

– büntetlen előélet, 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz, 

– vezetői koncepció, 

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

– működési nyilvántartás érvényességét igazoló dokumentum másolata, 

– MOK tagság igazolása, 

– egyetemi diploma és szakvizsga bizonyítvány(ok) másolata, 

– tudományos publikációk és egyéb prezentációk jegyzéke, 

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

dokumentum másolata, 

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

megismerhessék, 

– hozzájárulás a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő 

kezeléséhez. 

Egyéb információ: a KÖZIGÁLLÁS honlapon történő megjelenés dátuma: 2018. augusztus 22. 

A pályázat benyújtásának határideje: a KÖZIGÁLLÁS honlapon történő megjelenést követő 30 nap. 

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

láthatóan 2018. október 1-jétől. 

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

Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó címére (6800 Hódmezővásárhely, Dr. 

Imre József u. 2.) történő megküldésével. Azonosítószám:3238-34-1/2018. 

*** 

A pályázatot meghirdető neve, címe: 



Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház, Dr. Moizs Mariann Ph.D főigazgató, 7400 Kaposvár, 

Tallián Gyula u. 20–32. 

Munkahely és munkakör megjelölése: Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház – Kaposvár, Fül- 

Orr- Gégészeti és Szájsebészeti Osztály, osztályvezető főorvos. 

Jogviszony időtartama: a kinevezés határozatlan időre, a vezetői megbízás határozott időre – 3 évre 

– történik. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős közalkalmazotti jogviszony. 

Főbb feladatok: az osztály szakmai vezetése, vezetésével összefüggő szervezési feladatok 

végrehajtása, a jogszabályi előírásoknak és a területi ellátási kötelezettségnek megfelelő 

működtetése. Az osztályt érintő szakmai protokollok és változások nyomon követése, a graduális és 

posztgraduális képzésben való aktív részvétel. 

Pályázati feltételek: 

– általános orvosi diploma, fül- orr- gégegyógyászat szakvizsga, egészségügyi alkalmasság, büntetlen 

előélet; 

– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat; 

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: onkológiai fej-nyaksebészetben való jártasság, vezetői 

tapasztalat, további szakvizsga, oktatói jártasság, tudományos fokozat. 

A pályázathoz csatolni kell: a pályázó személyes adatait is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz, az 

iskolai végzettséget és szakképesítést igazoló dokumentumok hiteles másolata, érvényes működési 

nyilvántartási igazolás, MOK tagsági igazolás, érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány, a vezetésre 

vonatkozó szakmai koncepció, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt 

személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. 

A pályázat benyújtható: postai úton, a pályázatnak a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház, 

főigazgató címére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 20–32.). 

Díjazás: a Kjt.-t figyelembe véve, megegyezés alapján kerül megállapításra. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 21. 

A bizalmasan kezelt pályázatok a benyújtási határidőt követően elbírálásra kerülnek, a munkakör 

2018. október 15-étől betölthető. 

Pályázattal kapcsolatban információt nyújt: Dr. Papp Erzsébet orvosigazgató, 06 (82) 501-300/1321-

es telefonszámon. 

*** 

A Pest Megyei Flór Ferenc Kórház (2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.) főigazgatója 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: a Kjt. alapján, megegyezés szerint. 

Pályázati határidő: az Egészségügyi Közlönyben történő 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. 

*** 

A pályázatot meghirdető szerv: Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 

A meghirdetett munkahely: Vecsési Egészségügyi Szolgálat, 2220 Vecsés, Telepi út 68. 

A meghirdetett beosztás: intézményvezető. 

Képesítési és egyéb feltételek: 

– egyetemi végzettség (orvostudományi vagy egyéb), 

– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi 

menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítés, 

– legalább 5 éves vezetői gyakorlat, 

– büntetlen előélet. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– orvostudományi egyetemi végzettség, 

– orvos-közgazdász szakképesítés, 

– a 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet alapján a költségvetési szervek vezetőinek kötelező szakmai 

továbbképzésének teljesítési igazolása. 

A pályázathoz csatolni kell: 

– fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, 

– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, 

– vezetői program, 

– iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolatai, 

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 

Illetmény: a Kjt. szerint, 

Egyéb juttatások: magasabb vezetői pótlék a 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint. 

A megbízás ideje: 2019. február 1. – 2024. január 31. 

Az állás betöltésének várható időpontja: 2019. február 1. 



A pályázat benyújtásának határideje és helye: a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat 

ellátó szerv internetes oldalán történő megjelenéstől számított 30 nap, Vecsési Polgármesteri 

Hivatal, Szlahó Csaba polgármester, 2220 Vecsés, Szent István tér 1. 

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtásának határidejét követő 60 nap. 

A pályázattal kapcsolatban tájékoztatás kérhető: dr. Szarvas Tibor igazgató főorvos (2220 Vecsés, 

Telepi út 68.), telefon: 06 (29)551-470. 

*** 

A Csolnoky Ferenc Kórház (8200 Veszprém, Kórház u. 1. tel.: (88) 556-556, fax: (88)556-209, e-mail: 

titkarsag@vmkorhaz.hu) pályázatot hirdet Krónikus Belgyógyászati Osztály osztályvezető főorvos 

állásra (sümegi telephely). 

A közalkalmazotti jogviszony tartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, a megbízástól számított 5 évig 

szól. 

A munkavégzés helye: Csolnoky Ferenc Kórház Pszichiátriai Centrumának Krónikus Belgyógyászati 

Osztálya, 8330 Sümeg, Kompanik Zsófia u. 6. 

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

feladatok mellett belgyógyász szakorvosi feladatok ellátása. 

Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései 

az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– egyetem, belgyógyász szakvizsga, 

– legalább 5 éves belgyógyász szakorvosi gyakorlat, 

– büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság, 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– szakirányú területen szerzett legalább 10 év szakmai tapasztalat, 

– 5 évnél több vezetői gyakorlat, 

– tudományos munkában való részvétel, 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz, 



– motivációs levél, 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan, 

– iskolai végzettségek, szakképzettségek okiratainak másolata, 

– orvosi nyilvántartásba vételi engedély, működési engedély, kamarai tagsági igazolvány másolata, 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely a pályázó meghallgatásáig benyújtható, 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak, a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. február 1. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 31. 

A pályázat benyújtásának módja: postai úton, levélcím: Csolnoky Ferenc Kórház 8200 Veszprém, 

Kórház u. 1. címre, a Humánerőforrás-gazdálkodási Csoport részére, vagy elektronikus úton a 

human@vmkorhaz.hu e-mail címre. 

Kérjük a borítékon/tárgy mezőben feltüntetni: „osztályvezető belgyógyász főorvos–Sümeg”. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 31. 

*** 

A Csolnoky Ferenc Kórház (8200 Veszprém, Kórház u. 1. tel.: (88) 556-556, fax: (88) 556-209, e-mail: 

titkarsag@vmkorhaz.hu) pályázatot hirdet Pszichiátriai Centrum Rehabilitációs Osztály osztályvezető 

főorvos állásra (sümegi telephely). 

A közalkalmazotti jogviszony tartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezető megbízás határozott időre, a megbízástól számított 5 évig 

szól. 

A munkavégzés helye: Csolnoky Ferenc Kórház Pszichiátriai Centrum, 8330 Sümeg, Kompanik Zsófia 

u. 6. 

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

feladatok mellett pszichiáter szakorvosi feladatok ellátása. 

Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései 

az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– egyetem, pszichiáter szakvizsga, 

– legalább 5 éves pszichiáter szakorvosi gyakorlat, 



– büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– szakirányú területen szerzett legalább 10 év szakmai tapasztalat, 

– 5 évnél több vezetői gyakorlat, 

– tudományos munkában való részvétel, 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz, 

– motivációs levél, 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan, 

– iskolai végzettségek, szakképzettségek okiratainak másolata, 

– orvosi nyilvántartásba vételi engedély, működési engedély, kamarai tagság igazolásának másolata, 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely a pályázó meghallgatásáig benyújtható, 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak, a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. február 1. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 31. 

A pályázat benyújtásának módja: postai úton, levélcím: Csolnoky Ferenc Kórház 8200 Veszprém, 

Kórház u. 1. címre, a Humánerőforrás-gazdálkodási Csoport részére, vagy elektronikus úton a 

human@vmkorhaz.hu e-mail címre. 

Kérjük a borítékon/tárgy mezőben feltüntetni: „osztályvezető pszichiáter főorvos”. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 31. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK ORVOSI ÁLLÁSOKRA 

Budapest 

Hungária MED-M Kft. (1135 Budapest, Jász utca 30–35.) 

foglalkozás-egészségügyi szakorvost, üzemorvost felveszünk. 

Foglalkozás-egészségügyi szakképzési hellyel rendelkezünk. 

Várjuk pályakezdő orvosok vagy tapasztalt, más szakterületen dolgozó szakorvosok jelentkezését 

képzési rendszerünkben, versenyképes bérezéssel! Részmunkaidőben is! 



Jelentkezés önéletrajzzal: sorger.eva@hungariamed.hu 

*** 

Szakorvost, ápolót keresünk a Fresenius Medical Care Dialízis Központjaiba 

            Szakorvos:             Ápoló: 

            Szigetvár            Budapest 

            Budapest            Salgótarján 

            Miskolc                Szigetvár 

            Hatvan                Nagykanizsa 

            Sátoraljaújhely            Pécs 

            Szikszó                Cegléd     

                            Miskolc 

                            Debrecen 

                            Sátoraljaújhely     

Rugalmas munkaidő beosztás, jellemzően 2 műszakos munkarend (nincs éjszakai műszak és nincs 

vasárnapi munkavégzés). 

Versenyképes, egészségügyi bértáblát felülmúló fizetés és egyéb juttatások (cafeteria, 

teljesítménybónusz). 

Színvonalas, kellemes munkakörnyezet. 

Jelentkezés önéletrajzzal: jobs-hu@fmc-ag.com 

Érdeklődhet: (70) 866-7965 

Honlapunkon további részleteket találhat: http://www.freseniusmedicalcare.hu/hu/rolunk/karrier/ 

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 

Pályázatot hirdető szerv 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 

5000 Szolnok, Kossuth tér 9. 

A pályázat tárgya: iskolaorvosi feladatok ellátása vállalkozási formában. 

Pályázati feltételek: 

– általános orvosi diploma, 

– háziorvostan, belgyógyászat vagy csecsemő-gyermekgyógyászat szakvizsga, 

– végzettséget igazoló okiratok másolata, 

– Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása, 

– igazolás a működési nyilvántartásba történt bejegyzésről, 

– büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– társas vállalkozásról társasági szerződés bejegyzés, illetve egyéni vállalkozói igazolvány, vagy 

nyilatkozat ezen dokumentumok szerződéskötésig történő beszerzéséről, 

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban a résztvevők a pályázati anyagot 

megismerhetik, 

– részletes személyi és szakmai önéletrajz. 

Juttatások, egyéb információk: a juttatások vonatkozásában a pályázó és a NEAK közötti 

finanszírozási szerződés rendelkezései az irányadóak. 

A feladat ellátása teljes munkaidőben történik, helyszíne: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

Szolnok Megyei Jogú Város területi ellátási kötelezettség alapján végzett egészségügyi alapellátása 

háziorvosi körzeteinek meghatározásáról szóló 18/2002. (VII. 9.) önkormányzati rendelet 4. sz. 

mellékletében meghatározott 4. körzet szerinti intézmények. 

Az ellátandó tanulói létszám kb. 1400 fő. 

Előnyben részesül az a pályázó, aki iskolaegészségtan és ifjúságvédelem szakvizsgával rendelkezik. 

Az önkormányzat a nyertes pályázóval a pályázatban meghatározott időre, de minimum 5 évre köt 

szerződést. 



A pályázatok elbírálására Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének Egészségügyi, Sport, Turisztikai 

és Szociális Bizottsága véleményének figyelembevételével egyedi mérlegelés alapján Szolnok Megyei 

Jogú Város Polgármestere jogosult. 

Az önkormányzat fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek 

nyilvánítsa. 

A pályázat benyújtására vonatkozó információk: a pályázatokat postai úton, személyesen, vagy 

elektronikus úton Szalay Ferenc polgármesterhez (5000 Szolnok, Kossuth tér 9.) kell benyújtani. 

Kérjük a borítékon feltüntetni, hogy „Pályázat iskolaorvosi feladatok ellátására”. 

Pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstől számított 20 nap. 

A pályázó a Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének Egészségügyi, Sport, Turisztikai és Szociális 

Bizottsága véleményének kialakításáig jogosult hiánypótlásra, valamint pályázatának kiegészítésére. 

A pályázatról további felvilágosítás kérhető Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

Egészség- és Családügyi Osztályán Zornánszki Ildikó osztályvezetőnél (5000 Szolnok, Kossuth tér 9. Új 

ép. I. em. 112-es szoba, telefon: 56/503-466, e-mail: egeszsegugy@ph.szolnok.hu). 

Komárom-Esztergom megye 

Nógrád megye 

Pest megye 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (2092 Budakeszi, Fő utca 179.) pályázatot 

hirdet ortopéd szakorvos feladatok ellátására. 

A feladat a tervezett szakrendelő beindításáig megbízási jogviszonyban látható el. 

Pályázati feltételek: 

– szakirányú végzettség, 

– büntetlen előélet, 

– magyar állampolgárság. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok: 

– szakmai önéletrajz, 

– végzettséget igazoló dokumentumok másolata, 

– érvényes működési nyilvántartás, 

– kamarai tagságot igazoló okirat másolata, 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. 

A feladatot heti 4 órában kell ellátni. 



A pályázat beküldésének határideje, módja: 2018. szeptember 19., elektronikus formában a 

pm.titkar@budakeszi.hu e-mail címre. Kérjük, a tárgy mezőbe írja be: „ortopéd szakorvos”. 

Elbírálási határidő: 2018. szeptember 26. 

A pályázati kiírással kapcsolatban Dr. Kőszegi Gábor, a Budakeszi Egészségügyi Központ megbízott 

vezetője nyújt felvilágosítást a 06 (20) 329-7501-es telefonszámon. 

Díjazás megegyezés szerint. 

*** 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (2092 Budakeszi, Fő utca 179.) pályázatot 

hirdet reumatológus szakorvos feladatok ellátására. 

A feladat a tervezett szakrendelő beindításáig megbízási jogviszonyban látható el. 

Pályázati feltételek: 

– szakirányú végzettség, 

– büntetlen előélet, 

– magyar állampolgárság. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok: 

– szakmai önéletrajz, 

– végzettséget igazoló dokumentumok másolata, 

– érvényes működési nyilvántartás, 

– kamarai tagságot igazoló okirat másolata, 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. 

A feladatot heti 4 órában kell ellátni. 

A pályázat beküldésének határideje, módja: 2018. szeptember 19., elektronikus formában a 

pm.titkar@budakeszi.hu e-mail címre. Kérjük, a tárgy mezőbe írja be: „reumatológus szakorvos”. 

Elbírálási határidő: 2018. szeptember 26. 

A pályázati kiírással kapcsolatban Dr. Kőszegi Gábor, a Budakeszi Egészségügyi Központ megbízott 

vezetője nyújt felvilágosítást a 06 (20) 329-7501 telefonszámon. 

Díjazás megegyezés szerint. 

*** 

Nagykőrösi Városi Önkormányzat (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.) Nagykőrös III. számú házi 

gyermekorvosi alapellátási körzet. Nagykőrös, Széchényi tér 8., házi gyermekorvos. 



Ellátandó feladat: 

– a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglalt feladatok ellátása/iskolaegészségügyi feladatok ellátása 

is, 

– területi ellátási kötelezettséggel, 

– vállalkozási formában, 

– az ügyeleti ellátásban való részvétel önkéntes vállalásával, 

– önkormányzattal kötött feladat – ellátási szerződés szerint. 

Pályázati feltételek: 

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

képesítési feltételek megléte, 

– szakmai alkalmassági orvosi vélemény, 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– képesítést igazoló okiratok hiteles másolata, 

– szakmai önéletrajz, motivációs levél, 

– Állami Egészségügyi Ellátó Központ által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel igazolása, 

– MOK tagság igazolása, 

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

pályázatot megismerjék, és abba betekintsenek. 

Juttatások, egyéb információk: 

– a pályázat beadásának határideje a megjelenéstől számított 30 napon belül, 

– a pályázat elbírálásának határideje: a pályázatot Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-

testülete bírálja el, a pályázati határidő lejártát követő ülésen, 

– szolgálati lakás kérdése személyes egyeztetés tárgyát képezi, 

– a praxisjog térítésmentesen kerül átadásra, 

– az álláshely betölthető: a pályázatok elbírálása után, a szükséges engedélyeztetési eljárást követően 

tölthető be, 

– a pályázat benyújtása: zárt borítékban „Házi gyermekorvosi pályázat” megjelöléssel, Dr. Czira 

Szabolcs polgármester részére, 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

– felvilágosítás kérhető: Aczél Zoltánnétól, az Önkormányzati Iroda vezetőjétől a (53) 550-310-es 

telefonszámon, 



– a képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül 

eredménytelennek nyilvánítsa, 

– a pályázat további közzétételének helye: Nagykőrös város honlapja. 

Somogy megye 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

Tolna megye 

Vas megye 

Veszprém megye 

A pápai Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő (8500 Pápa, Jókai utca 5–9.) 

főigazgatója pályázatot hirdet: 

Szemész szakorvosi állásra: 

Az egynapos szemsebészeti tevékenység koordinálása, vezetése. 

Szemész szakorvosi végzettség. 

Pályázati anyag tartalma: 

– önéletrajz, 

– szakmai pályafutás, 

– orvosi diploma, 

– szakvizsgát tartalmazó iratok és a kötelező folyamatos továbbképzési időszak teljesítését igazoló 

okiratok másolatai, 

– OONYI-ba történt felvétel igazolásának másolata, 

– külföldön szerzett diploma esetén honosítás. 

Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kérem benyújtani. 

Bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi. 

Csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvosi állásra: 

Csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvosi végzettség. 

Pályázati anyag tartalma: 

– önéletrajz, 

– szakmai pályafutás, 



– orvosi diploma, 

– szakvizsgát tartalmazó iratok és a kötelező folyamatos továbbképzési időszak teljesítését igazoló 

okiratok másolatai, 

– OONYI-ba történt felvétel igazolásának másolata, 

– külföldön szerzett diploma esetén honosítás. 

Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kérem benyújtani. 

Bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi. 

Szülész-nőgyógyász szakorvosi állásra: 

Szülész-nőgyógyász szakorvosi végzettség. 

Pályázati anyag tartalma: 

– önéletrajz, 

– szakmai pályafutás, 

– orvosi diploma, 

– szakvizsgát tartalmazó iratok és a kötelező folyamatos továbbképzési időszak teljesítését igazoló 

okiratok másolatai, 

– OONYI-ba történt felvétel igazolásának másolata, 

– külföldön szerzett diploma esetén honosítás. 

Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kérem benyújtani. 

Bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi. 

Sebész szakorvosi állásra: 

Sebész/traumatológus szakorvosi végzettség. 

Pályázati anyag tartalma: 

– önéletrajz, 

– szakmai pályafutás, 

– orvosi diploma, 

– szakvizsgát tartalmazó iratok és a kötelező folyamatos továbbképzési időszak teljesítését igazoló 

okiratok másolatai, 



– OONYI-ba történt felvétel igazolásának másolata, 

– külföldön szerzett diploma esetén honosítás. 

Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kérem benyújtani. 

Bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi. 

Belgyógyász szakorvosi állásra: 

Belgyógyász szakorvos, szakorvos-jelölt. 

Pályázati anyag tartalma 

– önéletrajz, 

– szakmai pályafutás, 

– orvosi diploma, 

– szakvizsgát tartalmazó iratok és a kötelező folyamatos továbbképzési időszak teljesítését igazoló 

okiratok másolatai, 

– OONYI-ba történt felvétel igazolásának másolata, 

– külföldön szerzett diploma esetén honosítás. 

Szakvizsga előtt álló(rezidens) jelentkezését is elfogadjuk. 

Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kérem benyújtani. 

Bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi. 

Radiológus szakorvosi állásra: 

Radiológus szakorvosi végzettség. 

Pályázati anyag tartalma: 

– önéletrajz, 

– szakmai pályafutás, 

– orvosi diploma, 

– szakvizsgát tartalmazó iratok és a kötelező folyamatos továbbképzési időszak teljesítését igazoló 

okiratok másolatai, 

– OONYI-ba történt felvétel igazolásának másolata, 



– külföldön szerzett diploma esetén honosítás. 

Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kérem benyújtani. 

Bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi. 

Sürgősségi Betegellátó Osztályra szakorvosi állásra: 

Szakorvosi végzettség. 

Pályázati anyag tartalma: 

– önéletrajz, 

– szakmai pályafutás, 

– orvosi diploma, 

– szakvizsgát tartalmazó iratok és a kötelező folyamatos továbbképzési időszak teljesítését igazoló 

okiratok másolatai, 

– OONYI-ba történt felvétel igazolásának másolata, 

– külföldön szerzett diploma esetén honosítás. 

Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kérem benyújtani. 

Bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi. 

Bőrgyógyász szakorvosi állásra: 

Bőrgyógyász szakorvosi végzettség. 

Pályázati anyag tartalma: 

– önéletrajz, 

– szakmai pályafutás, 

– orvosi diploma, 

– szakvizsgát tartalmazó iratok és a kötelező folyamatos továbbképzési időszak teljesítését igazoló 

okiratok másolatai, 

– OONYI-ba történt felvétel igazolásának másolata, 

– külföldön szerzett diploma esetén honosítás. 

Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 



A pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kérem benyújtani. 

Bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi. 

Valamennyihez: 

Érdeklődni: Dr. Vörös Ibolya főigazgatónál, 8500 Pápa, Jókai u. 5–9., tel.: (89) 514-002. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI KÉPESÍTÉSHEZ KÖTÖTT 

VEZETŐI ÉS EGYÉB ÁLLÁSOKRA 

A Kátai Gábor Kórház (5300 Karcag, Zöldfa utca 48.) pályázatot hirdet Képalkotó diagnosztika 

vezetőasszisztens beosztás betöltésére 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, a Kjt. 21/A 

§-a szerinti próbaidővel. A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól. 

Foglalkoztatás jellege: közalkalmazotti jogviszony, teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, Kátai Gábor Kórház 5300 Karcag, Zöldfa utca 

48. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: jogszabályban meghatározott és a szakmai 

kompetenciáknak megfelelő munkavégzés. A Képalkotó diagnosztika szervezeti egységben a szakmai 

előírásnak megfelelően vezetőasszisztensi feladatok ellátása. 

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

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és az egészségügyi ágazati jogszabályok rendelkezései az 

irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– emelt szintű szakirányú egészségügyi végzettség, 

– egészségügyben szerzett gyakorlat, 

– büntetlen előélet. 

Előnyt jelent: 

– befejezett vagy folyamatban lévő egészségügyi főiskolai végzettség, 

– vezetői gyakorlat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakirányú végzettséget igazoló okirat másolata, 

– részletes szakmai önéletrajz, vezetői program, 

– Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarai tagságot igazoló dokumentum, 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 



– nyilatkozat a pályázati anyagba való betekintési jogról, az elbírálásban résztvevők részére, 

– nyilatkozat arról, hogy eredménytelen pályázat esetén a benyújtott pályázati anyagot a pályáztató 

megsemmisíti, vagy a pályázónak visszajuttatja. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018. október 1. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 14. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton vagy személyesen intézményünknek a következő címre: 5300 Karcag, Zöldfa utca 48. 

Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését a következők szerint: „Képalkotó 

diagnosztika, vezetőasszisztens”, illetve 

– elektronikusan: Nagyné László Erzsébet főigazgató részére, foigazgato.kgkorhaz@externet.hu e-

mail címre. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: szakmai megfelelés és személyes meghallgatás alapján. 

Hiányosan benyújtott pályázat az érvénytelenség jogkövetkezményét vonhatja maga után. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 30. 

KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. augusztus 6. 

*** 

A Kátai Gábor Kórház (5300 Karcag, Zöldfa utca 48.) pályázatot hirdet Laboratórium 

vezetőasszisztens beosztás betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, a Kjt. 21/A 

§-a szerinti próbaidővel. A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól. 

Foglalkoztatás jellege: közalkalmazotti jogviszony, teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, Kátai Gábor Kórház 5300 Karcag, Zöldfa utca 

48. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: jogszabályban meghatározott és a szakmai 

kompetenciáknak megfelelő munkavégzés. A Laboratórium szervezeti egységben a szakmai 

előírásnak megfelelően vezetőasszisztensi feladatok ellátása. 

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

szóló 1992. évi XXXIII. törvény és az egészségügyi ágazati jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– emelt szintű szakirányú egészségügyi végzettség, 

– egészségügyben szerzett gyakorlat, 

– büntetlen előélet. 



Előnyt jelent: 

– befejezett vagy folyamatban lévő egészségügyi főiskolai végzettség, 

– vezetői gyakorlat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakirányú végzettséget igazoló okirat másolata, 

– részletes szakmai önéletrajz, vezetői program, 

– Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarai tagságot igazoló dokumentum, 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– nyilatkozat a pályázati anyagba való betekintési jogról, az elbírálásban résztvevők részére, 

– nyilatkozat arról, hogy eredménytelen pályázat esetén a benyújtott pályázati anyagot a pályáztató 

megsemmisíti, vagy a pályázónak visszajuttatja. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018. október 1. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 14. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton vagy személyesen intézményünknek a következő címre: 5300 Karcag, Zöldfa utca 48. 

Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését a következők szerint: „Laboratórium, 

vezetőasszisztens”, illetve 

– elektronikusan: Nagyné László Erzsébet főigazgató részére, foigazgato.kgkorhaz@externet.hu e-

mail címre. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: szakmai megfelelés és személyes meghallgatás alapján. 

Hiányosan benyújtott pályázat az érvénytelenség jogkövetkezményét vonhatja maga után. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 30. 

KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. augusztus 6. 

*** 

A Kátai Gábor Kórház (5300 Karcag, Zöldfa utca 48.) pályázatot hirdet Mozgásszervi rehabilitációs 

osztály osztályvezető ápoló beosztás betöltésére 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, a Kjt. 21/A. 

§-a szerinti próbaidővel. A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól. 

Foglalkoztatás jellege: közalkalmazotti jogviszony, teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, Kátai Gábor Kórház 5300 Karcag, Zöldfa utca 

48. 



A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: jogszabályban meghatározott és a szakmai 

kompetenciáknak megfelelő munkavégzés. A Mozgásszervi rehabilitációs osztályon a szakmai 

előírásnak megfelelően, osztályvezető ápolói feladatok ellátása. 

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

szóló 1992. évi XXXIII. törvény és az egészségügyi ágazati jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– emelt szintű szakirányú egészségügyi végzettség, 

– kórházi gyakorlat, 

– büntetlen előélet. 

Előnyt jelent: 

– befejezett vagy folyamatban lévő egészségügyi főiskolai végzettség, 

– vezetői gyakorlat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakirányú végzettséget igazoló okirat másolata, 

– részletes szakmai önéletrajz, vezetői program, 

– Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarai tagságot igazoló dokumentum, 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– nyilatkozat a pályázati anyagba való betekintési jogról, az elbírálásban résztvevők részére, 

– nyilatkozat arról, hogy eredménytelen pályázat esetén a benyújtott pályázati anyagot a pályáztató 

megsemmisíti, vagy a pályázónak visszajuttatja. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018. október 1. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 14. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton vagy személyesen intézményünknek a következő címre: 5300 Karcag, Zöldfa utca 48. 

Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését a következők szerint: „Mozgásszervi 

rehabilitációs osztály, osztályvezető ápoló”, illetve 

– elektronikusan: Nagyné László Erzsébet főigazgató részére, foigazgato.kgkorhaz@externet.hu e-

mail címre. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: szakmai megfelelés és személyes meghallgatás alapján. 

Hiányosan benyújtott pályázat az érvénytelenség jogkövetkezményét vonhatja maga után. 



A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 30. 

KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. augusztus 6. 

*** 

A Kátai Gábor Kórház (5300 Karcag, Zöldfa utca 48.) pályázatot hirdet Pszichiátriai osztály 

osztályvezető ápoló beosztás betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, a Kjt. 21/A. 

§-a szerinti próbaidővel. A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól. 

Foglalkoztatás jellege: közalkalmazotti jogviszony, teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, Kátai Gábor Kórház 5300 Karcag, Zöldfa utca 

48. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: jogszabályban meghatározott és a szakmai 

kompetenciáknak megfelelő munkavégzés. A Pszichiátriai osztályon a szakmai előírásnak 

megfelelően, osztályvezető ápolói feladatok ellátása. 

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

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és az egészségügyi ágazati jogszabály rendelkezései az 

irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– emelt szintű szakirányú egészségügyi végzettség, 

– kórházi gyakorlat, 

– büntetlen előélet. 

Előnyt jelent: 

– befejezett vagy folyamatban lévő egészségügyi főiskola végzettség, 

– vezetői gyakorlat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakirányú végzettséget igazoló okirat másolata, 

– részletes szakmai önéletrajz, vezetői program, 

– Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarai tagságot igazoló dokumentum, 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– nyilatkozat a pályázati anyagba való betekintési jogról, az elbírálásban résztvevők részére, 

– nyilatkozat arról, hogy eredménytelen pályázat esetén a benyújtott pályázati anyagot a pályáztató 

megsemmisíti, vagy a pályázónak visszajuttatja. 



A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018. december 1. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 31. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton vagy személyesen intézményünknek a következő címre: 5300 Karcag, Zöldfa utca 48. 

Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését a következők szerint: „Pszichiátriai osztály, 

osztályvezető ápoló”, illetve 

– elektronikusan: Nagyné László Erzsébet főigazgató részére, foigazgato.kgkorhaz@externet.hu e-

mail címre. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: szakmai megfelelés és személyes meghallgatás alapján. 

Hiányosan benyújtott pályázat az érvénytelenség jogkövetkezményét vonhatja maga után. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 30. 

KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. augusztus 6. 

*** 

Hungária MED-M Kft. (1135 Budapest, Jász u. 33–35.) 

foglalkozás-egészségügyi szakasszisztenst keresünk. 

Feladatok: 

– orvosi asszisztencia, 

– munkaköri alkalmassági vizsgálatok szervezése, lebonyolítása, 

– adminisztrációs feladatok ellátása, jelentések/kiértékelések készítése, 

– szükséges eszközök meglétének biztosítása, 

– egészségügyi szűrővizsgálatok, mintavételek (vérvétel, EKG stb) elvégzése. 

Elvárások: 

– ápoló (OKJ 54 723 01 0000 00 00) vagy üzemi ápoló/foglalkozás-egészségügyi szakápolói vagy 

diplomás ápolói végzettség, foglalkozás-egészségügyi szakasszisztens szakképesítés, 

– hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, 

– vérvételi gyakorlat, 

– felhasználói szintű számítógépes ismeret, 

– jó kommunikációs képesség, 

– ügyfélközpontúság, 



– angol nyelvtudás előny, de nem feltétel. 

Jelentkezés önéletrajzzal: sorger.eva@hungariamed.hu. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSHEZ NEM KÖTÖTT 

VEZETŐI ÉS EGYÉB ÁLLÁSOKRA 

Hungária MED-M Kft. (1135 Budapest, Jász utca 30–35.) 

Ügyfélkapcsolati munkatársat keresünk. 

Feladatok: 

– beérkező páciensek fogadása, eligazítása, 

– ügyfelek időpont foglalásainak koordinálása, 

– orvosok munkájának segítése, 

– orvosi program kezelése, 

– adminisztráció. 

Elvárások: 

– jó kommunikációs és szervezőkészség, 

– Word, Excel felhasználó szintű ismerete, 

– megbízhatóság, szorgalom, precizitás, 

– ápolt megjelenés, terhelhetőség, 

– angol nyelv aktív használata. 

Előnyt jelent: 

– magánegészségügyben szerzett tapasztalat, 

– egészségügyi szakképesítés. 

Amit kínálunk: 

– kellemes környezet, 

– fiatalos, barátságos csapat, 

– hosszú távú munkalehetőség, 

– választható extra bónusz. 

Jelentkezés önéletrajzzal: sorger.eva@hungariamed.hu. 

*** 



A pályázatot meghirdető szerv: 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

A meghirdetett munkahely: Vecsési Egészségügyi Szolgálat, 2220 Vecsés, Telepi út 68. 

A meghirdetett beosztás: gazdasági igazgató (magasabb vezető). 

Ellátandó feladat: gazdasági szervezettel rendelkező intézmény gazdálkodásának szervezése, 

ellenőrzése, költségvetés elkészítése, az Intézmény kezelésében és használatában lévő vagyontárgyak 

védelmének, rendeltetésszerű használatának szervezése, irányítása, ellenőrzése, hatékony, racionális 

gazdálkodás kialakítása, a gazdasági-műszaki ellátás tevékenységének irányítása, az Intézmény 

beszámoló jelentéseinek, egyéb adatszolgáltatásainak elkészítése, ellenőrzése, a gazdasági-műszaki 

ellátás szabályzatainak, ügyrendjének összeállítása, feladatkörében belső utasítások kiadása, az 

Intézmény könyvviteli, elszámolási, vagyon-nyilvántartási és bizonylati rendjének kialakítása, a 

pénzgazdálkodás szabályozása, ellenőrzése, az intézmény bér- és munkaügyi tevékenységének 

irányítása és ellenőrzése, az anyag- és eszközellátás folyamatosságának megszervezése. 

Képesítési és egyéb feltételek: 

– szakirányú felsőfokú iskolai végzettség vagy felsőfokú iskolai végzettség és emellett államháztartási 

mérlegképes könyvelői vagy okleveles könyvvizsgálói képesítés vagy ezzel egyenértékű szakképesítés, 

– legalább 5 éves vezetői gyakorlat, 

– büntetlen előélet. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent 

– egészségügyi költségvetési intézményben gazdasági igazgatói (magasabb vezetői) munkakörben 

szerzett tapasztalat, 

– egészségügyi (szak)menedzseri képesítéssel való rendelkezés, 

– a 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet alapján a költségvetési szervek vezetőinek kötelező szakmai 

továbbképzésének teljesítési igazolása. 

A pályázathoz csatolni kell: 

– fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, 

– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, 

– iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolatai, 

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Illetmény: a Kjt. szerint. 

Egyéb juttatások: magasabb vezetői pótlék a 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint. 



A megbízás ideje: 2018. december 1. – 2023. november 30. 

Az állás betöltésének várható időpontja: 2018. december 1. 

A pályázat benyújtásának határideje és helye: a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat 

ellátó szerv internetes oldalán történő megjelenéstől számított 30 nap, Vecsési Polgármesteri 

Hivatal, Szlahó Csaba polgármester, 2220 Vecsés, Szent István tér 1. 

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtásának határidejét követő 60 nap, 

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt: dr. Szarvas Tibor igazgató főorvos (2220 Vecsés, 

Telepi út 68.). 

Telefon: (29) 551-470. 

 


