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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 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház (7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 20–32.) pályázatot 

hirdet Fül-Orr-Gégészeti és Szájsebészeti Osztályán osztályvezető főorvos beosztás ellátására. 

Munkahely megjelölése: Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház – Kaposvár, Fül- Orr- Gégészeti 

és Szájsebészeti Osztály. 

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- nyak sebészetben való jártasság, 

– vezetői tapasztalat, 

– további szakvizsga, 

– oktatói jártasság, 

– tudományos fokozat. 

A pályázathoz csatolni kell az alábbi dokumentumokat: 

– 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. december 13. 

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

2019. február 1-jétől betölthető. 

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

telefonszámon. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYVEZETŐI  

ÉS ORVOSVEZETŐI ÁLLÁSOKRA 

Az ajkai Magyar Imre Kórház (8400 Ajka, Korányi Frigyes utca 1.) pályázatot hirdet csecsemő-

gyermekgyógyászati osztályra csecsemő-gyermekgyógyászat szakorvos/osztályvezető főorvos 

munkakör betöltésére. 

Jogviszony időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, öt évre szól. 

Pályázati feltétel: legalább 5 év szakmai gyakorlat szükséges. 

Pályázati határidő: 2019. január 15. 

Pályázati eljárás lebonyolításának határideje: 2019. március 31. 

Pályázathoz csatolandó: 

– részletes szakmai önéletrajz, 

– végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata, 

– szakmai vezetői program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan, 

– MOK tagság igazolása, 

– működési engedély, 

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

személyes adatok kezeléséhez hozzájárul, 



– büntetlen előélet, melynek igazolása a pályázat elnyerése esetén, a munkába álláskor szükséges 

(erkölcsi bizonyítvány). 

A pályázat benyújtható: Dr. Nagy Zoltán főigazgató úr részére ((8400 Ajka, Korányi F. u. 1.). 

Az állás 2019. május 1-jétől betölthető. Érdeklődni Dr. Nagy Zoltán főigazgatónál lehet a (88) 521-

124-es telefonszámon. 

A pályázat további közzétételének helye, ideje: a KÖZIGÁLLÁS honlapján a hirdetés 2018. november 

1-jén jelent meg. 

*** 

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

bőrgyógyászati osztályra osztályvezető főorvosi állás betöltésére. 

Jogviszony időtartama, foglalkoztatás jellege: a kinevezés határozatlan idejű közalkalmazotti 

jogviszonyban szakorvos/főorvos munkakörre és határozott idejű vezetői megbízásra szól. 

Pályázati feltételek: 

– bőrgyógyászat szakvizsga, 

– legalább tíz éves, a szakterületen szerzett gyakorlat, 

– vezetői gyakorlat, 

– tudományos munkásság. 

A pályázat elbírálásánál 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 részére (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. 

*** 

Az Orosházi Kórház (5900 Orosháza, Könd u. 59.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet ápolási igazgató (magasabb vezető) 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű. 

Vezetői megbízás : határozott időre, 2020. december 31-éig szól. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

Munkavégzés helye: 5900 Orosháza, Könd u. 59. 

Munkakörébe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az ápolási igazgató 

feladatkörébe tartozik – a főigazgató közvetlen irányítása mellett – a gyógyintézet által nyújtott 

ápolási tevékenység felügyelete és a tevékenységek összehangolása, ennek keretében különösen: 

– a kórházi ápolási dokumentáció szabályszerű vezetésének, a dokumentáció szakmai tartalmának 

felügyelete, 

– a betegjogok érvényesülésének folyamatos figyelemmel kísérése, 

– a betegek által bejelentett panaszok kivizsgálásában való közreműködés, 

– a betegjogi képviselővel való kapcsolattartás, 

– a gyógyintézet higiénés rendjének folyamatos figyelemmel kísérése, 

– a házirendben foglalt rendelkezések végrehajtásának ellenőrzése, 

– a gyógyintézetben ápolói és egyéb egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott 

egészségügyi dolgozók továbbképzésének biztosítása és felügyelete, 

– a szervezeti és működési szabályzatában meghatározott további feladatok ellátása. 



Pályázati feltételek: 

– egészségügyi főiskola diplomás ápolói, intézetvezetői, szakoktatói szakán vagy 

tudományegyetemen szerzett diplomás ápolói oklevél, 

– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítéssel vagy egészségügyi 

(szak)menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon 

szerzett képesítés, 

– legalább hároméves vezetői gyakorlat, 

– büntetlen előélet. 

Pályázat részeként benyújtandó iratok: 

– az intézet vezetésével kapcsolatos szakmai program, vezetői elképzeléseinek ismertetése, 

– szakmai önéletrajz, 

– végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata, 

– érvényes kamarai tagság igazolása, 

– érvényes működési nyilvántartás igazolása, 

– hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában résztvevők betekintési jogához, 

– nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén a munkaszerződés megkötésekor 3 hónapnál nem 

régebbi erkölcsi bizonyítványt nyújt be. 

Illetmény és juttatások: a Kjt. rendelkezései irányadók, illetve megegyezés szerint. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2019. január 15. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat a benyújtási határidő után az intézményi 

pályázati bizottság véleményét követően, a vélemények figyelembevételével a főigazgató bírálja el és 

dönt, hogy élni kíván-e kinevezési jogával. 

Beérkezési határidő: 2018. december 28. 

Elbírálási határidő: 2019. január 11. 

A pályázatok benyújtásának módja: a pályázatokat az intézet főigazgatójához, Dr. Duray Gergőhöz 

kell benyújtani a megpályázni kívánt beosztás megnevezésével, személyesen vagy postai úton (5900 

Orosháza, Könd u. 59.). 

Munkáltatóval kapcsolatos további információ: www.ohk.hu 

A Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság állásportálján történő közzététel napja: 2018. 

november 13. (www.kozigallas.gov.hu) 

További közzétételek helye: 



– www.ohk.hu, 

– ÁEEK honlapja. 

*** 

Az Orosházi Kórház (5900 Orosháza, Könd u. 59.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet orvosigazgató (magasabb vezető) munkakör 

betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű. 

Vezetői megbízás: határozott időre, 2020. december 31-éig szól. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

Munkavégzés helye: 5900 Orosháza, Könd u. 59. 

Munkakörébe tartozó, illetve vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az orvosigazgató 

feladatkörébe tartozik – a főigazgató közvetlen irányítása mellett – a gyógyintézetben nyújtott orvosi 

és intézeti gyógyszerészi tevékenység felügyelete és a tevékenységek összehangolása, ennek 

keretében különösen: 

– az egészségügyi dokumentáció vezetése szabályszerűségének biztosítása és felügyelete, 

– az ügyeleti tevékenység biztosítása és felügyelete, 

– a betegjogok érvényesülésének folyamatos figyelemmel kísérése, 

– a betegek által bejelentett panaszok kivizsgálásában való közreműködés, 

– a betegjogi képviselővel való kapcsolattartás, 

– az egészségügyi hatósági rendelkezések végrehajtásának ellenőrzése, 

– a házirend rendelkezései végrehajtásának ellenőrzése, 

– a gyógyintézet higiénés rendjének biztosítása és felügyelete, 

– a gyógyintézetben nyújtott egészségügyi szolgáltatások folyamatos minőségellenőrzése, 

– a gyógyintézetben orvosi, gyógyszerészi munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók 

továbbképzésének biztosítása és felügyelete, 

– a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott további feladatok ellátása. 

Pályázati feltételek: 

– orvostudományi egyetemi végzettség, 

– szakorvosi képesítés, 

– öt év gyakorló orvosi tevékenység, 



– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés vagy egészségügyi 

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

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

– legalább hároméves vezetői gyakorlat, 

– büntetlen előélet. 

Pályázat részeként benyújtandó iratok: 

– az intézet vezetésével kapcsolatos szakmai program, vezetői elképzeléseinek ismertetése, 

– szakmai önéletrajz, 

– végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata, 

– érvényes kamarai tagság igazolása, 

– érvényes működési nyilvántartás igazolása, 

– hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában résztvevők betekintési jogához, 

– nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén a munkaszerződés megkötésekor 3 hónapnál nem 

régebbi erkölcsi bizonyítványt nyújt be. 

Illetmény és juttatások: a Kjt. rendelkezései irányadók, illetve megegyezés szerint. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2019. január 15. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat a benyújtási határidő után az intézményi 

pályázati bizottság véleményét követően, a vélemények figyelembevételével a főigazgató bírálja el és 

dönt, hogy élni kíván-e kinevezési jogával. 

Beérkezési határidő: 2018. december 28. 

Elbírálási határidő: 2019. január 11. 

A pályázatok benyújtásának módja: a pályázatokat az intézet főigazgatójához, Dr. Duray Gergőhöz 

kell benyújtani a megpályázni kívánt beosztás megnevezésével, személyesen vagy postai úton (5900 

Orosháza, Könd u. 59.). 

Munkáltatóval kapcsolatos további információ: www.ohk.hu 

A Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság állásportálján történő közzététel napja: 2018. 

november 13. (www.kozigallas.gov.hu) 

További közzétételek helye: 

– www.ohk.hu, 

– ÁEEK honlapja. 

*** 



Az Orosházi Kórház (5900 Orosháza, Könd u. 59.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet sürgősségi betegellátó osztály osztályvezető 

főorvosi beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű. 

Vezetői megbízás: határozott időre, 5 évre szól. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

Munkavégzés helye: 5900 Orosháza, Könd u. 59. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt., valamint egyedi megállapodás rendelkezései 

irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– orvosi diploma, 

– oxyológia vagy sürgősségi orvostan szakvizsga vagy belgyógyászati vagy aneszteziológia és intenzív 

terápiás szakorvos, 

– sürgősségi osztályon töltött szakorvosi gyakorlat, 

– büntetlen előélet. 

Pályázat részeként benyújtandó iratok: 

– szakmai önéletrajz, 

– az osztály vezetésére vonatkozó szakmai terv, 

– végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata, 

– érvényes kamarai tagság igazolása, 

– érvényes működési nyilvántartás igazolása, 

– hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában résztvevők betekintési jogához, 

– nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén a munkaszerződés megkötésekor 3 hónapnál nem 

régebbi erkölcsi bizonyítványt nyújt be. 

A pályázat beérkezési határideje: 2018. november 30. 

A pályázat elbírálási határideje: 2018. december 14. 

Az állás betöltésének várható ideje: 2018. december 17. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a vezetői megbízásról a főigazgató dönt, a véleményező 

bizottság és a szakmai kollégium javaslatát követően. 



A pályázatok benyújtásának módja: a pályázatokat az intézet főigazgatójához, Dr. Duray Gergőhöz 

kell benyújtani a megpályázni kívánt beosztás megnevezésével, személyesen vagy postai úton (5900 

Orosháza, Könd u. 59.). 

Munkáltatóval kapcsolatos további információ: www.ohk.hu 

A Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság állásportálján történő közzététel napja: 2018. 

november 13. (www.kozigallas.gov.hu) 

További közzétételek helye: 

– www.ohk.hu, 

– ÁEEK honlapja. 

*** 

Szerencs Város Önkormányzat Képviselő-testülete (3900 Szerencs, Rákóczi u. 89.) a 

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

a Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet Intézményvezető (magasabb vezető) 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 30 óra. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2019. január 1-jétől 2020. 

június 30-áig szól. 

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3900 Szerencs, Bekecsi út 10. 

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

– az intézmény szakmai vezetése, irányítása, munkájának megszervezése, 

– a tevékenységek ellenőrzése, 

– a költségvetésben jóváhagyott és megtervezett feladatok eredményes végrehajtásának és 

gazdaságos megoldásának biztosítása, 

– az alapító okirat szerinti alaptevékenység megszervezése és folyamatos ellátás biztosítása. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az 

irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– egyetemi szintű végzettség (orvostudományi vagy egyéb), 

– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés, 

– legalább 5 éves vezetői gyakorlat, 



– büntetlen előélet, 

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

rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz, 

– a 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 1. § (2) bekezdése alapján a fenntartó felmentést adhat a vezetői 

gyakorlat megléte alól, illetőleg az egészségügyi (szak)menedzseri képesítési vagy egészségügyi 

menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítési feltétel alól, abban az esetben, ha 

a pályázó a képzésben részt vesz, vagy vállalja a képesítésnek – a kinevezés (megbízás) adásától 

számított – öt éven belül történő megszerzését. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: hasonló területen szerzett több éves vezetői gyakorlat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz, 

– egyetemi oklevél és menedzseri képesítés másolata, 

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, 

– érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, illetve annak igazolását, 

hogy a pályázó nem áll foglalkoztatástól való eltiltás alatt (amennyiben a benyújtási határidőig nem 

áll rendelkezésre, az igényléséről szóló igazolást, az eredeti erkölcsi bizonyítványt legkésőbb a 

véleményező bizottság meghallgatásának időpontjáig kell benyújtani), 

– szakmai, vezetői gyakorlat hitelt érdemlő igazolása, 

– a pályázó vezetésre, fejlesztésre vonatkozó programja, 

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

eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, 

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a pályázatot véleményező és elbíráló 

testületek a személyét érintő ügy tárgyalásakor nyilvános ülést tartsanak. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2019. január 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: az Egészségügyi Közlönyben történő megjelenést követő 15. 

nap 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szerencs Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete címére történő megküldésével (3900 Szerencs, Rákóczi út 89.). Kérjük a borítékon 

feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: 

intézményvezető. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatok elbírálása az 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.), 

valamint a 356/2008.(XII. 31.) Korm. rendeletnek megfelelő eljárási rend szerint történik. Az elbírálás 

határideje a benyújtási határidőt követő első testületi ülés. A pályázat eredményéről a résztvevők 

írásbeli értesítést kapnak. 



A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 17. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– www.szerencs.hu – 2018. október 25. 

– Szerencsi Televízió – 2018. október 25. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK ORVOSI ÁLLÁSOKRA 

Budapest 

Baranya megye 

Bács-Kiskun megye 

Békés megye 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

Csongrád megye 

Fejér megye 

Győr-Moson-Sopron megye 

Hajdú-Bihar megye 

Heves megye 

Nagyréde Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (3214 Nagyréde, Fő út 4.) az 

egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. §-a alapján pályázatot hirdet Nagyréde nagyközség 

fogorvosi körzete feladatainak alapellátásban, vállalkozási formában történő betöltésére. 

Ellátási terület: Nagyréde nagyközség teljes közigazgatási területe. 

Munkavégzés helye: Egészségügyi Központ, 3214 Nagyréde, Fő út 17. 

A pályázati kiírás teljes terjedelemben megtekinthető a www.nagyrede.hu honlapon. 

A pályázat benyújtási határideje: 2018. december 31. 

A pályázat benyújtásának módja: 

– postai úton: egy példányban Nagyréde Nagyközség Önkormányzata (3214 Nagyréde, Fő út 4.) 

címére, Siposné Fodor Judit polgármesternek címezve. A borítékon fel kell tüntetni: „Fogorvosi 

pályázat”, 

– személyesen: egy példányban Siposné Fodor Judit polgármester részére (Nagyréde Nagyközség 

Önkormányzata, 3214 Nagyréde, Fő út 4.). 

A pályázat elbírálási határideje: 2019. január 30. 



A fogorvosi praxis a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 

Egyéb információk: a pályázati kiírással kapcsolatban további információ kérhető Siposné Fodor Judit 

polgármestertől a (30) 553-5542-es telefonszámon, valamint a polgarmester@nagyrede.hu levelezési 

címen. 

Eredményes pályázat esetén az Önkormányzat határozatlan időre szóló feladatellátási szerződést köt, 

amelyben a felek a működés feltételeit rögzítik. 

A fogorvosi praxis 2019. április 1-jétől tartósan betöltetlennek minősül. 

Jász-Nagykun-Szolnok megye 

Komárom-Esztergom megye 

Nógrád megye 

Pest megye 

Somogy megye 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

Tolna megye 

Vas megye 

Veszprém megye 

Zala megye 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSHEZ  

KÖTÖTT ÁLLÁSOKRA 

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

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet belgyógyászati és 

reumatológiai osztály osztályvezető főnővér beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

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: 

– irányítja és felügyeli az ápolási feladatok elvégzését szoros együttműködésben az osztály 

orvosszakmai vezetőjével, 

– gondoskodik az anyagi eszközök hatékony felhasználásáról, 



– ellenőrzi a belső utasítások és a munkarend betartását, a dolgozók munkáját, 

– gondoskodik a napi munkaerőről, beosztásról, a terhelések arányos elosztásáról, 

– figyeli az ápolás korszerűsítésének lehetőségeit, 

– javaslatot tesz, tehet az ápolás színvonalának emelésére, 

– végzettségének – szakmai kompetenciájának megfelelően, a munkaköri leírása és a szakmai 

protokollok alapján végzi feladatait. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt., valamint az 

egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 

rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– felsőfokú képesítés, diplomás ápoló, 

– gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások), 

– egészségügyi alkalmasság, 

– büntetlen előélet, cselekvőképesség, 

– érvényes működési engedély és kamarai tagság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: egészségügyi intézményben szerzett, legalább 1–3 év vezetői 

tapasztalat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakmai önéletrajz, 

– szakmai vezetői program, 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata, 

– érintetti hozzájárulási nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában 

résztvevők megismerjék, a pályázó személyes adatait a pályázattal kapcsolatban kezeljék, amely 

letölthető a http://www.ujhelykorhaz.hu/aktualitasok/allasajanlatok/megfelelő álláspályázat 

oldaláról, 

– érvényes működési engedély és kamarai tagság igazolása. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2018. december 15. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 6. 



A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bányácskiné Szabó Ildikó mb. ápolási igazgató 

nyújt, a (47) 525-305-ös 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: 16/10/2018, valamint a beosztás megnevezését: belgyógyászati és reumatológiai 

osztály osztályvezető főnővér, 

– elektronikus úton: Bányácskiné Szabó Ildikó mb. ápolási igazgató részére az allas@svoek.hu e-mail-

címen keresztül, 

– személyesen: Bányácskiné Szabó Ildikó mb. ápolási igazgató részére, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 

3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokról a főigazgató dönt, a Véleményező Bizottság 

véleményének figyelembevételével. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 14. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– ÁEEK honlapja – 2018. október 29. 

– Közigállás honlapja – 2018. október 29. 

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

*** 

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

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

betegellátó osztály osztályvezető főnővér beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

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: 

– irányítja és felügyeli az ápolási feladatok elvégzését szoros együttműködésben az osztály 

orvosszakmai vezetőjével, 

– gondoskodik az anyagi eszközök hatékony felhasználásáról, 

– ellenőrzi a belső utasítások és a munkarend betartását, a dolgozók munkáját, 



– gondoskodik a napi munkaerőről, beosztásról, a terhelések arányos elosztásáról, 

– figyeli az ápolás korszerűsítésének lehetőségeit, 

– javaslatot tesz, tehet az ápolás színvonalának emelésére, 

– végzettségének – szakmai kompetenciájának megfelelően, a munkaköri leírása és a szakmai 

protokollok alapján végzi feladatait. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt., valamint az 

egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 

rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– felsőfokú képesítés, diplomás ápoló, 

– gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások), 

– egészségügyi alkalmasság, 

– büntetlen előélet, cselekvőképesség, 

– érvényes működési engedély és kamarai tagság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: egészségügyi intézményben szerzett, legalább 1–3 év vezetői 

tapasztalat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakmai önéletrajz, 

– szakmai vezetői program, 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata, 

– érintetti hozzájárulási nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában 

résztvevők megismerjék, a pályázó személyes adatait a pályázattal kapcsolatban kezeljék, amely 

letölthető a http://www.ujhelykorhaz.hu/aktualitasok/allasajanlatok/ megfelelő álláspályázat 

oldaláról, 

– érvényes működési engedély és kamarai tagság igazolása. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2018. december 15. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 6. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bányácskiné Szabó Ildikó mb. ápolási igazgató 

nyújt, a 06 (47) 525-305-ös 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: 16/10/2018, valamint a beosztás megnevezését: sürgősségi betegellátó osztály 

osztályvezető főnővér, 

– elektronikus úton: Bányácskiné Szabó Ildikó mb. ápolási igazgató részére az allas@svoek.hu e-mail-

címen keresztül, 

– személyesen: Bányácskiné Szabó Ildikó mb. ápolási igazgató részére, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 

3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokról a főigazgató dönt, a Véleményező Bizottság 

véleményének figyelembevételével. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 14. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– ÁEEK honlapja – 2018. október 29. 

– Közigállás honlapja– 2018. október 29. 

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

*** 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSHEZ NEM KÖTÖTT 

VEZETŐI ÉS EGYÉB ÁLLÁSOKRA 

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat (1153 Budapest, Bocskai út 1–3.) pályázatot hirdet a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A.–20/B. és 

22/B. §-aiban, a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben (továbbiakban: Mt.), valamint 

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

végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban. Kjt. vhr.) 4. § és 7. §-a 

alapján a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat dr. Vass László Egészségügyi Intézménye 

gazdasági igazgatói (gazdasági vezetői) álláshelyének munkaviszony keretében történő betöltésére. 

Munkáltató: a munkaviszony létesítése és megszüntetése, a díjazásának megállapítása tekintetében 

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete, az egyéb munkáltatói jogok 

gyakorlására a dr. Vass László Egészségügyi Intézmény (továbbiakban: Intézmény) főigazgató 

főorvosa jogosult. 

Munkakör: gazdasági igazgató. 

A jogviszony időtartama: 5 éves határozott idő, 3 hónapos próbaidő kikötésével. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkakör betölthetőségének kezdő napja várhatóan: 2019. február 1. 



Foglalkoztatás jellege: az Mt. szerinti (vezető állású) munkaviszony, 3 hónapos próbaidő kitöltésével. 

Munkaidő: teljes munkaidő. 

Munkavégzés helye: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat dr. Vass László Egészségügyi 

Intézménye (1152 Budapest XV., Rákos út 77/A). 

A gazdasági igazgató feladata: a szervezet működésével összefüggő gazdasági, pénzügyi, számviteli, 

műszaki és intézményüzemeltetési feladatok, valamint mindezekkel összefüggésben felmerülő 

adminisztratív feladatok irányítása és számviteli rendszer stratégiájának kialakítása és működtetése a 

mindenkor hatályos jogszabályok figyelembevételével. 

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

irányítása, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 11. §-ában rögzített feladatok ellátása, ezen belül: 

– a költségvetési szerv előirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, 

adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátása, 

– az intézmény működésével összefüggő gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelős irányítása, 

– az intézmény működtetésével, üzemeltetésével, a beruházásokkal, a vagyon használatával 

kapcsolatos feladatok ellátása, 

– az intézmény éves költségvetésének és az előírt beszámolóinak, pénzforgalmi jelentéseinek 

elkészítése, a költségvetés és beszámolók adatai valódiságának biztosítása, 

– a bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó előírások 

érvényesítése. 

Illetmény és juttatások: munkabére az Mt., a Kjt. vhr., illetve az Intézmény költségvetésének 

figyelembevételével kerül megállapításra. 

Pályázati feltételek: 

– szakirányú felsőfokú iskolai végzettség [e vonatkozásban a közgazdasági (pénzügyi) felsőoktatásban 

alapképzésben szerezhető képesítéseket kell irányadónak tekinteni], vagy felsőfokú iskolai végzettség 

és emellett mérlegképes könyvelői vagy ezzel egyenértékű szakképesítés, 

– legalább hároméves vezetői gyakorlat, mely alól – 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 5. § (2) bekezdése 

alapján – a fenntartó felmentést adhat az intézeti vezető javaslatára, 

– szerepelnie kell a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.) 151. § (3) bekezdése szerinti 

nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel, kivéve ha az Szt. 

150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatokat ellátó, a gazdasági vezető irányítása alatt álló 

alkalmazottak közül legalább egy rendelkezik az (1) bekezdés szerinti szakképesítéssel, szerepel az 

Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban és rendelkezik a tevékenység ellátására jogosító 

engedéllyel, 



– büntetlen előélet, 

– cselekvőképesség. 

A gazdasági igazgatói munkakör betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 

2007. évi CLII. törvény értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– a pályázó jelentkezése a pályázatra, motivációs levél, 

– pályázó – az álláshely betöltéséhez szükséges – képesítéseinek meglétét igazoló okmányok 

másolata, 

– a pályázati feltételként előírt vezetői beosztásban szerzett gyakorlat igazolása, 

– a pályázó személy adatait tartalmazó részletes, fényképes, önéletrajz, 

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, 

– pályázó nyilatkozata arról, hogy: 

– hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 

szükséges kezeléséhez, valamint a pályázati anyagnak a véleményezők és a döntéshozók részére 

történő sokszorosításához és továbbításához, 

– hozzájárul-e teljes pályázati anyagának a véleményezők és döntéshozók részére történő 

sokszorosításához, továbbításához, 

– nyertes pályázóként az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. 

törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti határidőben vagyonnyilatkozatot tesz, 

– a pályázatát a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– egészségügyi költségvetési szervnél pénzügyi, gazdasági területen szerzett 3–5 éves gyakorlat, 

– közbeszerzési eljárásokra vonatkozó képzettség, illetve gyakorlat, 

– egészségügyi menedzseri képesítés, 

– felhasználói szintű informatikai ismeretek, 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 19. (szerda 12 óra). 

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatokat két – azonos szövegű és mellékletű – példányban, 

zárt borítékban (egy példányt nem kérünk összefűzni) kell benyújtani, postai úton Budapest Főváros 

XV. kerületi Önkormányzat, 1153 Budapest, Bocskai u. 1–3. címére vagy személyesen Budapest 



Főváros XV. kerületi Önkormányzat Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztályának 

főosztályvezetőjénél (1153 Budapest, Bocskai u. 1–3. fszt. 15.szoba) hivatali időben. 

A borítékon kérjük feltüntetni a „dr. Vass László Egészségügyi Intézmény gazdasági igazgatói 

pályázat” megjelölést. 

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet az intezmenyfelugyelet@bpxv.hu e-mail címen, vagy a 

Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály főosztályvezetőjénél, Reiszné Naszádi Magdolnánál a 06 

(1) 305-3256-os telefonszámon. 

A pályázat elbírálásának rendje és módja: a gyógyintézetek vezetőjének és vezető-helyetteseinek 

képesítési követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes 

eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 6. §-a alapján a vezetői beosztások 

pályázati eljárás során tölthetők be. A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a Kjt. 20/A. §-

ában, valamint a Kjt. vhr.-ben foglaltak szerint történik. A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése 

alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság véleményezi. A Képviselő-testület a 

soron következő ülésén dönt a gazdasági igazgató megbízásról. A pályázók a döntést követően 

írásban kapnak értesítést. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 1. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bpxv.hu honlapon szerezhetnek. 

Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az általa 

benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétől 

számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre kerülnek. 

 


