Pályázati hirdetmény betölthető állásokra
2019. EüK. 3. szám pályázati felhívás
hatályos: 2019.02.05 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
Tisztelt Hirdetők, Olvasók!
A hirdetményeket külön ez irányú kérelemre legfeljebb 3 alkalommal ismételjük meg, további
közlésre csak újabb kérés esetén van lehetőség. A gyors megjelenés érdekében a pályázati
hirdetményeket közvetlenül a szerkesztőségnek küldjék meg levélben (1051 Bp., Széchenyi István tér
7–8., illetve 1245 Budapest, Pf. 987), vagy e-mailben (eszerk@emmi.gov.hu).
Az Egészségügyi Közlöny Szerkesztőségének telefonszáma 795-1347.
A közléssel kapcsolatban a fenti telefonszámon tudunk tájékoztatást adni.
Tájékoztatjuk tisztelt hirdetőinket, hogy a pályázati hirdetmények szövegéből kénytelenek vagyunk
elhagyni azokat a pályázati feltételeket, amelyek közzététele jogszabályba ütközik, nem hatályos
jogszabályon alapul, illetve indokolatlan diszkriminációt tartalmaz (pl. életkori, nemhez kötött, a
magyar végzettséget vagy állampolgárságot preferáló előírások).
A jogszabály alapján kötelezően meghirdetendő pályázatok térítésmentes közzétételére egy
alkalommal van lehetőség, az ismételt közzététel az általános hirdetési árakon történik, amelyről az
Egészségügyi Közlöny kiadója (a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft., telefonszám: 266-9290 vagy
266-9294) ad felvilágosítást.
A pályázatoknál kérjük – a hatályos jogszabályokra is figyelemmel – feltüntetni, hogy a pályázati
határidő kezdő időpontjának a hirdető a megjelenés melyik helyét tekinti. Eltérő közlés hiányában
a pályázati határidő hirdetmény szerinti kezdő időpontja az Egészségügyi Közlönyben való
megjelenés. A Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság honlapján is megjelenő hirdetések
esetén a honlapon feltüntetett határidők az irányadók, eltérő közlés esetén is.
Amennyiben a közlésnél más időpontot nem jelöltünk meg, úgy a hirdetett állás a pályázatok
elbírálását követően azonnal betölthető. Az állások bérezése a hatályos jogszabályok alapján történik.
A szerkesztőség felhívja a hirdetők figyelmét arra, hogy a tévesen, hiányosan vagy félreérthető
módon megfogalmazott és így megküldött hirdetésekből adódó esetleges hibákért felelősséget
nem vállal. Az esetleges hibák elkerülése érdekében kérjük, hogy hirdetéseiket ne kézírásos
formában juttassák el a szerkesztőség részére. Az olvashatatlanul megküldött hirdetések
közzétételét nem vállaljuk.
Megrendelt hirdetés közzétételének vagy ismételt közzétételének lemondását, módosítását a
szerkesztőség csak írásban fogadja el, a hirdetést tartalmazó lapszám nyomdába adásának
időpontjáig.
***

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGYETEMI OKTATÓI,
ILLETVE EGYETEMI INTÉZMÉNYEKBEN BETÖLTHETŐ EGYÉB ÁLLÁSOKRA
A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház (7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 20–32.) főigazgatója,
Dr. Moizs Mariann pályázatot hirdet a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház fül- orr- gégészeti
és szájsebészeti osztályára osztályvezető főorvos állás betöltésére.
Jogviszony időtartama: a kinevezés határozatlan időre, a vezetői megbízás határozott időre, 3 évre
szól.
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 csatolandó:
– a pályázó személyes adatait is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz,
– az iskolai végzettséget és szakképesítést igazoló dokumentumok hiteles másolata,

– érvényes működési nyilvántartási igazolás,
– MOK-tagság igazolása,
– 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. előírásait figyelembe véve, megegyezés alapján kerül megállapításra.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 22.
A bizalmasan kezelt pályázatok a benyújtási határidőt követően elbírálásra kerülnek, a munkakör
2019. március 15-től betölthető.
Pályázattal kapcsolatban információt nyújt: Dr. Papp Erzsébet orvosigazgató a 06 (82) 501300/1321-es telefonszámon.
***
A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház (7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 20–32.) főigazgatója,
Dr. Moizs Mariann pályázatot hirdet a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház sebészeti
osztályára osztályvezető főorvos állás betöltésére.
Jogviszony időtartama: a kinevezés határozatlan időre, a vezetői megbízás határozott időre, 3 évre
szól.
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,
– sebészeti szakvizsga,
– egészségügyi alkalmasság,
– büntetlen előélet,

– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– onkológiai sebészetben való jártasság,
– vezetői tapasztalat,
– további szakvizsga,
– oktatói jártasság,
– tudományos fokozat.
A pályázathoz csatolandó:
– a pályázó személyes adatait is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz,
– az iskolai végzettséget és szakképesítést igazoló dokumentumok hiteles másolata,
– érvényes működési nyilvántartási igazolás,
– MOK-tagság igazolása,
– 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. előírásait figyelembe véve, megegyezés alapján kerül megállapításra.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 22.
A bizalmasan kezelt pályázatok a benyújtási határidőt követően elbírálásra kerülnek, a munkakör
2019. március 15-től betölthető.
Pályázattal kapcsolatban információt nyújt: Dr. Papp Erzsébet orvosigazgató a 06 (82) 501300/1321-es telefonszámon.
***
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYVEZETŐI
ÉS ORVOSVEZETŐI ÁLLÁSOKRA

Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet (1121 Budapest, Pihenő út 1.) a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Országos Korányi
Pulmonológiai Intézet ápolási igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.
A munkavégzés helye: 1121 Budapest, Pihenő út 1.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
– az intézményben folyó betegápolási tevékenység irányítása, koordinálása, ellenőrzése,
– az ápolási tevékenység szervezési, technikai és módszertani változásainak, fejlődésének
figyelemmel kísérése, fejlesztése,
– az ápolási terület személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása,
– ápolási dokumentáció szabályszerű vezetésének, a dokumentáció szakmai tartalmának felügyelete
és ellenőrzése,
– a betegjogok érvényesülésének folyamatos figyelemmel kísérése, közreműködés a betegek
ápolással kapcsolatban tett panaszainak kivizsgálásában,
– ellenőrzi a betegellátó szervezeti egységek anyag- és eszközigénylését, tárolását, kiemelt figyelmet
fordít a készletek takarékos felhasználására és lejárati idejére,
– ellenőrzi az osztályok gyógyszerkészletét, felhasználását, tárolását,
– felügyeli és irányítja a fekvő- és járóbeteg osztályokon dolgozó adminisztrátorok tevékenységét,
beosztását és szabadságolását,
– felügyeli és ellenőrzi a betegszállítók tevékenységét,
– felügyeli a működési nyilvántartással és a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarával kapcsolatos
teendőket, ellenőrzi a szakdolgozók nyilvántartásának érvényességét,
– előkészíti az ápolással kapcsolatos beszámolókat, jelentéseket, adatszolgáltatásokat,
– ellátja a szakdolgozói képzésekkel, továbbképzésekkel összefüggő feladatokat, képzési tervet készít,
felügyeli a gyakorlati oktatás hiánytalan megvalósulását és szakmai színvonalát, igazolja a szakmai
gyakorlatok teljesítését, kapcsolatot tart a szakképző iskolákkal.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt., valamint az Országos
Korányi Pulmonológiai Intézet munkaügyi szabályzata rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– diplomás ápoló (Bsc/Msc) végzettség,

– legalább 5 éves, egészségügyben szerzett gyakorlat, valamint legalább 2 éves, hasonló területen
szerzett vezetői tapasztalat,
– egészségügyi alkalmasság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– tárgyalóképes angol nyelvtudás,
– ápolásfejlesztéssel kapcsolatos uniós és egyéb projektekben történő részvétel.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz,
– legfeljebb egy oldal terjedelmű szakmai koncepció,
– végzettséget, szakképzetséget igazoló okiratok másolata,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik,
– az Intézet honlapján megtalálható, dátummal, aláírással ellátott adatkezelési hozzájáruló
nyilatkozat,
– pozitív elbírálás esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal
betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 28.
A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Mazura-Berta Gabriella munkaügyi
osztályvezető részére a berta.gabriella@koranyi.hu e-mail-címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 14.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.koranyi.hu,
– www.kozigallas.gov.hu (publikálás dátuma: 2019. január 12).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.koranyi.hu honlapon szerezhet.
***
A budapesti Szent Margit Kórház (1032 Budapest, Bécsi út 132.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a Szent Margit Kórház pathológiai
osztály osztályvezető főorvos/pathológus szakorvos munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.
A munkavégzés helye: 1032 Budapest, Bécsi út 132.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
– szakorvosi, valamint osztályvezetői feladatok ellátása a munkaköri leírás szerint.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az
irányadók. Bérezés megegyezés szerint.
Pályázati feltételek:
– orvosi diploma, pathológiai szakvizsga,
– vezetői gyakorlat,
– szakmai gyakorlat,
– büntetlen előélet.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz,
– végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolatai,
– motivációs levél,
– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan,
– Magyar Orvosi Kamarai tagságról igazolás,
– működési nyilvántartásba történt felvétel igazolásának másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén),
– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó anyagát a vonatkozó jogszabályok szerint az erre
jogosult bizottság megismerheti.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal
betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 28.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az orvosigazgatóság nyújt, a 06 (1) 2502170/1377-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Szent Margit Kórház – Budapest címére történő megküldésével (1032
Budapest, Bécsi út 132.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: 29/2019., valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető főorvos/pathológus szakorvos,

– elektronikus úton az orvosigazgatóság részére a orvosigazgato@sztmargit.hu e-mail-címen
keresztül.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: személyes meghallgatásra – a pályázati feltételeknek
megfelelt pályázók közül – kizárólag azok kerülnek behívásra, akiket az elbírálásban résztvevők
megfelelőnek ítélnek.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Szent Margit Kórház honlapja.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a Szent Margit Kórház mint álláspályázatot
hirdető az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig
kezeli, ezt követően a benyújtott pályázati anyagot megsemmisíti. A Szent Margit Kórház arra
illetékes munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával
összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a pályázó személyes adataihoz hozzáférhetnek,
azokat kezelhetik.
***
A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó (6800
Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2.) pályázatot hirdet hódmezővásárhelyi
székhelyintézményébe, a sürgősségi betegellátó osztály osztályvezető főorvosi beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű szakorvosi közalkalmazotti
kinevezéssel.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.
A munkavégzés helye: 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
– a sürgősségi betegellátó osztály szakmai tevékenységének tervezése, szervezése, irányítása és
ellenőrzése,
– a 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 Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ
kollektív szerződésének rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– orvosi diploma, oxiológia- sürgősségi orvostan 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,
– érvényes működési nyilvántartás érvényességét igazoló dokumentum másolata,
– MOK-tagság igazolásai,
– 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: 2019. január 23.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 21.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás a pályázatok elbírálása és a Szakmai Kollégium
véleményezése után tölthető be, előre láthatóan 2019. március 4-től.
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.
Azonosító szám: 46-34-1/2019.
***
A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó (6800
Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2.) pályázatot hirdet makói tagintézményébe, a sürgősségi
betegellátó osztály osztályvezető főorvosi beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű szakorvosi közalkalmazotti
kinevezéssel.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.

A munkavégzés helye: 6900 Makó, Kórház u. 2.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
– a sürgősségi betegellátó osztály szakmai tevékenységének tervezése, szervezése, irányítása és
ellenőrzése,
– a 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 Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ
kollektív szerződésének rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– orvosi diploma, oxiológia-sűrgősségi orvostan szakorvosi vizsga,
– 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,
– érvényes 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: Közigállás honlapon történő megjelenés dátuma: 2019. január 23.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 21.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás a pályázatok elbírálása és a Szakmai Kollégium
véleményezése után tölthető be, előre láthatóan 2019. március 4-től.
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.
Azonosító szám: MAK-48-34-1/2019.
***
A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó (6800
Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2.) pályázatot hirdet makói tagintézményébe, a szülészeti és
nőgyógyászati osztály osztályvezető főorvosi beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű szakorvosi közalkalmazotti
kinevezéssel.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.
A munkavégzés helye: 6900 Makó, Kórház u. 2.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
– a szülészeti és nőgyógyászati osztály szakmai tevékenységének tervezése, szervezése, irányítása és
ellenőrzése,
– a 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 Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ
kollektív szerződésének rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– orvosi diploma, szülészet-nőgyógyászat 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,
– érvényes 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: Közigállás honlapon történő megjelenés dátuma: 2019. január 23.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 21.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás a pályázatok elbírálása és a Szakmai Kollégium
véleményezése után tölthető be, előre láthatóan 2019. március 4-től.
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.
Azonosító szám: MAK-47-34-1/2019.
***
A Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház (3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.) a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a Sátoraljaújhelyi
Erzsébet Kórház csecsemő- és gyermekosztály osztályvezető főorvos 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:
– szakorvosi munkakörben szakorvosi feladatok ellátása,

– csecsemő és gyermekosztály szakmai tevékenységének szervezése, működésének szakmai
irányítása, ellenőrzése.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt., az egészségügyi
tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény rendelkezései, valamint az
egyedi megállapodásban foglaltak (bérezés megállapodás szerint, szükség esetén szolgálati lakást
biztosítunk) az irányadók.
Pályázati feltételek:
– általános orvosi diploma,
– szakirányhoz kapcsolódó szakvizsga,
– 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,
– publikációk, előadások címjegyzéke.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal
betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 14.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kovács Lajos mb. főigazgató nyújt, a 06
(47) 525-302-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház címére történő megküldésével (3980
Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 04/01/2019, valamint a beosztás megnevezését: csecsemő és gyermekgyógyász
osztályvezető főorvos,
– elektronikus úton dr. Kovács Lajos mb. főigazgató részére az allas@svoek.hu e-mail-címen
keresztül,
– személyesen: dr. Kovács Lajos mb. főigazgató, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely,
Mártírok útja 9.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatról az mb. főigazgató dönt, a véleményező
bizottság állásfoglalása alapján.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 28.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– ÁEEK honlapja – 2019. január 10.,
– Közigállás honlapja – 2019. január 10.
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 a Sátoraljaújhelyi
Erzsébet Kórház neurológiai osztály osztályvezető főorvos 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:
– szakorvosi munkakörben szakorvosi feladatok ellátása,
– a neurológiai osztály szakmai tevékenységének szervezése, működésének szakmai irányítása,
ellenőrzése.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt., az egészségügyi
tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény rendelkezései, valamint az
egyedi megállapodásban foglaltak (kiemelt bérezés és kiemelt ügyeleti díj, szükség esetén szolgálati
lakást, lakhatási támogatást biztosítunk) az irányadók.

Pályázati feltételek:
– általános orvosi diploma,
– szakirányhoz kapcsolódó szakvizsga,
– 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,
– publikációk, előadások címjegyzéke.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal
betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 14.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kovács Lajos mb. főigazgató nyújt, a 06
(47) 525-302-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház címére történő megküldésével (3980
Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 02/01/2019, valamint a beosztás megnevezését: neurológiai osztály osztályvezető
főorvos,

– elektronikus úton dr. Kovács Lajos mb. főigazgató részére az allas@svoek.hu e-mail-címen
keresztül,
– személyesen: dr. Kovács Lajos mb. főigazgató, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely,
Mártírok útja 9.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatról az mb. főigazgató dönt, a véleményező
bizottság állásfoglalása alapján.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 28.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– ÁEEK honlapja – 2019. január 10.,
– Közigállás honlapja – 2019. január 10.
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 a Sátoraljaújhelyi
Erzsébet Kórház pszichiátriai osztály osztályvezető főorvos 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:
– szakorvosi munkakörben szakorvosi feladatok ellátása,
– a pszichiátriai osztály szakmai tevékenységének szervezése, működésének szakmai irányítása,
ellenőrzése.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt., az egészségügyi
tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény rendelkezései, valamint az
egyedi megállapodásban foglaltak (kiemelt bérezés és kiemelt ügyeleti díj, szükség esetén szolgálati
lakást biztosítunk) az irányadók.
Pályázati feltételek:
– általános orvosi diploma,
– szakirányhoz kapcsolódó szakvizsga,
– 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,
– publikációk, előadások címjegyzéke.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal
betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 14.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kovács Lajos mb. főigazgató nyújt, a 06
(47) 525 302-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház címére történő megküldésével (3980
Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 02/01/2019, valamint a beosztás megnevezését: pszichiátriai osztály osztályvezető
főorvos,
– elektronikus úton dr. Kovács Lajos mb. főigazgató részére az allas@svoek.hu e-mail-címen
keresztül,
– személyesen: dr. Kovács Lajos mb. főigazgató, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely,
Mártírok útja 9.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatról az mb. főigazgató dönt, a véleményező
bizottság állásfoglalása alapján.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 27.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– ÁEEK honlapja – 2019. január 10.,
– Közigállás honlapja – 2019. január 10.
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 a szülészeti
osztályon osztályvezető főorvos 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 évre szól.
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
– szakorvosi munkakörben szakorvosi feladatok ellátása,
– a szülészeti osztály szakmai tevékenységének szervezése, működésének szakmai irányítása,
ellenőrzése.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt., valamint az
egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény és az egyedi
megállapodás (bérezés megállapodás szerint, szükség esetén szolgálati lakást biztosítunk)
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– általános orvosi diploma, szakirányhoz kapcsolódó szakvizsga,
– 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,
– publikációk, előadások címjegyzéke.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal
betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 28.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kovács Lajos mb. főigazgató nyújt, a 06
(47) 525-302-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház címére történő megküldésével (3980
Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 15/01/2019, valamint a beosztás megnevezését: Szülészeti osztály osztályvezető
főorvos,
– elektronikus úton dr. Kovács Lajos mb. főigazgató részére a allas@svoek.hu e-mail-címen keresztül,
– személyesen: dr. Kovács Lajos mb. főigazgató részére, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980
Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokról a mb. főigazgató dönt, a Véleményező
Bizottság állásfoglalása alapján.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 14.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– ÁEEK honlapja – 2018. január 23.
– Közigállás honlapja – 2018. január 23.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ujhelykorhaz.hu honlapon szerezhet.
***

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK ORVOSI ÁLLÁSOKRA
Budapest
Baranya megye
Bács-Kiskun megye
Kisszállás Község önkormányzat képviselő-testülete (6421 Kisszállás, Fő utca 28.) pályázatot hirdet
felnőtt háziorvosi körzet feladatainak területi ellátási kötelezettséggel, vállalkozási formában történő
ellátására.
Pályázati feltételek:
– az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és
fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben, az önálló orvosi tevékenységről
szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben előírt
feltételek megléte,
– a praxisengedélyhez jogszabályban előírt feltételek igazolása,
– büntetlen előélet.
A pályázathoz csatolni kell:
– a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet
11. §-a szerinti szakirányú végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolatát,
– részletes szakmai tevékenységet bemutató önéletrajzot,
– vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok másolatát,
– egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolatát,
– egészségügyi vállalkozási engedély másolatát,
– praxisengedély feltételei fennállásának igazolását,
– pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
– pályázó nyilatkozatát arról, hogy egyéni vagy társas vállalkozás formájában történne-e a feladat
ellátása,
– pályázó nyilatkozatát arról, hogy nyilvános vagy zárt ülés keretében kéri a pályázat elbírálását,
– Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolását,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
Egyéb információk: az önkormányzat a nyertes pályázóval feladatellátási szerződést köt, melyben a
felek a működés részletes feltételeit határozzák meg. A háziorvosi alapellátás keretébe tartozó

feladatok finanszírozása a NEAK finanszírozás alapján történik. Szükség esetén szolgálati lakás
biztosítható. Asszisztens személye biztosított.
Feladat-ellátás időtartama: határozatlan idejű.
Rendelési idő: heti 25 óra
Feladat-ellátás helye: önkormányzati tulajdonú rendelő, 6421 Kisszállás, Petőfi u. 22.
Pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 7.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kispál István polgármester nyújt a 06 (77) 557010-es telefonszámon.
A munkakör betölthetősége: a munkakör az engedélyek birtokában, legkorábban 2019. május 1.
napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának módja: postai úton, Kisszállás Község önkormányzata címére (6421
Kisszállás, Fő u. 28.), kérjük a borítékon feltüntetni „Pályázat háziorvosi munkakör betöltésére”.
Pályázat elbírálásának határideje és módja: a pályázat megismerését és személyes egyeztetést
követően a pályázatokat Kisszállás Község önkormányzat képviselő-testülete bírálja el soron
következő ülésén.
***
Kiszállás Község önkormányzata (6421 Kisszállás, Fő utca 28.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet háziorvosi munkakör betöltésére.
Jogviszony időtartama: határozatlan idejű.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, heti 25 óra.
Jogviszony formája: közalkalmazotti jogviszony.
Munkavégzés helye: 6421 Kisszállás, Petőfi u. 22.
Munkakörbe tartozó feladatok:
– betegek gyógykezelése,
– szűrővizsgálatok elvégzése (közreműködik a népegészségügyi célú, célzott szűrővizsgálatokban),
– beutalás az ellátórendszer magasabb szintjére (szakrendelések, kórházak, klinikák),
– keresőképtelenség igazolása,
– védőoltással kapcsolatos teendők,
– fertőző betegségek bejelentése és gyógykezelése.
Illetmény, juttatások: a Kjt. rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– orvosi diploma,
– magyar állampolgárság,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló iratok másolata,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
– pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását nyilvános vagy zárt ülés keretében kéri,
– pályázó szakmai önéletrajza,
– Magyar Orvosi Kamarai tagsági igazolás.
Munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban az engedélyek birtokában, 2019.
május 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 7.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton: a pályázatnak Kisszállás Község önkormányzata címére történő megküldésével (6421
Kisszállás, Fő u. 28.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot 233/2019.,
valamint a munkakör megnevezését: „Pályázat háziorvosi munkakör betöltésére”,
– elektronikus úton: a pályázatnak a kisszallas.munkaugy@gmail.com e-mail-címre történő
megküldésével. Kérjük, hogy a tárgymezőben a „Pályázat háziorvosi munkakör betöltésére”
megnevezést tüntessék fel,
– személyesen: Kispál István polgármester, 6421 Kisszállás, Fő u. 28.
Pályázat elbírálásának határideje és módja: a pályázat megismerését és személyes egyeztetést
követően a pályázatokat Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el soron
következő ülésén. Asszisztens személye biztosított.
Szükség esetén szolgálati lakás biztosítható.
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást
eredménytelennek nyilvánítsa.

Közzététel időpontja, helye:
– kozigallas.gov.hu honlapon: 2019. január 21.
– helyben szokásos módon: 2019. január 21.
Békés megye
A gyulai Egészségügyi Alapellátási Intézmény (5700 Gyula, Béke sugárút 39.) a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A §-a alapján pályázatot hirdet fogorvos
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: 5700 Gyula, Eötvös utca 2.
A munkakörbe tartozó feladatok:
– az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény és az iskola-egészségügyi ellátásról
szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet szerinti iskola-egészségügyi feladatokon belüli fogászati feladatok
ellátása az Egészségügyi Alapellátási Intézményhez tartozó oktatási intézmények diákjaira
kiterjedően,
– prevenciós/ismeretterjesztési feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az
irányadók, a konkrét összeg a személyes beszélgetés során kerül kialakításra.
Pályázati feltételek:
– orvosi diploma,
– gyermek-fogszakorvos végzettség vagy gyermekfogászatban való jártasság,
– felhasználói szintű MS Office ismeretek (irodai alkalmazások),
– magyar állampolgárság,
– büntetlen előélet.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképpel ellátott szakmai önéletrajz,
– motivációs levél,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, illetve az igénylésről szóló igazolás (a
bizonyítvány a jogviszony létesítésének előfeltétele),

– igazolás magyar orvosi kamarai tagságról (munkavégzés megkezdésének feltétele).
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal
betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 28.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ködmön Zsolt nyújt, a 06 (66) 463-284-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Egészségügyi Alapellátási Intézmény- Gyula címére történő
megküldésével (5700 Gyula, Béke sugárút 39. B 2). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot:
GYEAI/168-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: fogorvos,
– elektronikus úton Ködmön Zsolt részére a vezeto@eualapgyula.hu e-mail-címen keresztül,
– személyesen: Ködmön Zsoltnál, 5700 Gyula, Béke sugárút 39. B 2 203.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatok elbírálása folyamatosan, beérkezési
sorrendben történik.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 18.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. december 20.
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Csongrád megye
Fejér megye
Győr-Moson-Sopron megye
Hajdú-Bihar megye
Heves megye
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Komárom-Esztergom megye
Ács Város önkormányzata (2941 Ács, Gyár u. 23.) pályázatot hirdet Ács város III. számú háziorvosi
körzet teljes körű ellátására vállalkozási formában, területi ellátási kötelezettséggel.
Feladat ellátásának helye: 2941 Ács, Deák F. u. 25.
Pályázati feltételek, csatolandó dokumentumok:
– a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM
rendeletben foglalt képesítési előírásoknak való megfelelés,

– az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.)
Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek megléte,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására,
– a képesítést igazoló okiratok fénymásolata (az eredeti okiratok bemutatása személyes találkozáskor
szükséges),
– részletes szakmai önéletrajz,
– orvosi alkalmassági vizsgálat meglétét igazoló okmány másolata,
– érvényes működési nyilvántartás igazolása,
– a praxisjog átvételére vonatkozó előzetes megállapodás a jogot értékesítő háziorvossal,
– az alkalmazásban álló asszisztens továbbfoglalkoztatásának vállalása,
– nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati anyag elbírálásában résztvevők a
közölt adatait megismerjék.
A pályázat benyújtásának határideje: az Egészségügyi Közlönyben történő megjelenést követő 60.
nap. Elbírálásának határideje a benyújtási határidőt követő 30 napon belül.
Az állás betölthető: 2019. június 1.
A pályázatok benyújtása:
– postai úton az ácsi polgármesteri hivatal címén (2941 Ács, Gyár u. 23.) Dr. Szentirmai István
polgármester részére 1 példányban; a borítékon kérjük feltüntetni: „Háziorvosi pályázat”,
– elektronikusan a polgarmester@acsvaros.hu e-mail-címre.
Egyéb információk:
– az önkormányzat határozatlan idejű szerződést köt a nyertes pályázóval,
– az állás betöltése esetén az önkormányzat szolgálati lakást biztosít,
– a képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilváníthatja.
A pályázattal kapcsolatban bővebb információ kérhető dr. Szentirmai István polgármestertől a 06 (34)
385-121-es telefonszámon vagy e-mailben.
***
A Szent Borbála Kórház (2800 Tatabánya, Dózsa György út 77.) főigazgatója pályázatot hirdet
közalkalmazotti jogviszonyban betölthető álláshelyekre az alábbi szakterületre:
Fekvőbeteg osztályra:
– belgyógyász,

– fül-orr-gégész,
– gasztroenterológus,
– haematológus,
– idegsebész,
– izotóp diagnosztikus,
– kardiológus,
– mozgásszervi rehabilitációs,
– nephrológus,
– onkológus,
– patológus,
– pszichiáter,
– szülész-nőgyógyász,
– tüdőgyógyász,
– urológus
szakvizsgával rendelkező szakorvosok részére.
Járóbeteg, valamint diagnosztika területre:
– bőrgyógyász,
– idegsebész,
– radiológus,
– reumatológus,
– szemész,
– klinikai laboratóriumi
szakvizsgával rendelkező szakorvos, valamint
– biológus
– pszichológus
részére.
Sürgősségi Osztály Akut Alapellátó Egységébe:

– oxyológia és sürgősségi orvostan, vagy
– sürgősségi szakorvos részére.
Az álláshelyekre vonatkozó információk:
– az orvosi álláshelyekre elsősorban szakorvosok jelentkezését várjuk, de szívesen fogadunk
rezidenseket is,
– az álláshelyek egyéb jogviszonyban is betölthetők. (pl. közreműködő, szabadfoglalkozású
jogviszony),
– bérezés megegyezés szerint,
– szálláslehetőséget biztosítunk, valamint a városban való letelepedést támogatjuk.
Ellátandó feladat: a munkaköri leírásban foglaltak alapján, szakirányú képesítésének megfelelő
szakorvosi tevékenység végzése.
A jelentkezéshez csatolandók:
– végzettséget igazoló okmányok másolata,
– működési nyilvántartás érvényesítéséről szóló határozat,
– működési nyilvántartás meghosszabbításához szükséges kreditpontok igazolása,
– kamarai tagság igazolása,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány (erkölcsi),
– részletes szakmai önéletrajz,
– előadások, publikációk listája,
– hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában résztvevők betekintési jogához.
Jelentkezési határidő: 2019. március 10.
A pályázat elbírálása: a benyújtási határidőt követő 30 napon belül.
Állás betölthetőségének időpontja: az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázati felhívás a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság honlapján is megtekinthető
2019. február 1-jétől.
Pályázat benyújtása: a pályázati anyagot a humánpolitikai osztályra (a fentiekben megjelölt
másolatokkal, önéletrajzzal együtt) kérjük benyújtani a 2800 Tatabánya, Dózsa György út 77. címre
[telefon: 06 (34) 515-469]; a borítékra kérjük, írják rá: „Pályázat szakorvosi álláshelyre”.
Nógrád megye
Pest megye

A Gyál Városi Egészségügyi Központ (2360 Gyál, József Attila u. 1.) a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet háziorvos munkakör
betöltésére. (Az állás vállalkozói formában az önkormányzattal kötött feladat átadási szerződés
alapján is betölthető a szükséges feltételek megléte esetén)
A közalkalmazott jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazott jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: 2360 Gyál, József Attila u. 1.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Gyál Város 8. számú háziorvosi körzetének területi
ellátási kötelezettséggel járó háziorvosi feladatainak ellátása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
– orvos egyetemi végzettség,
– a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet
11. §-a szerinti szakképesítéssel rendelkezés,
– büntetlen előélet,
– az önálló orvosi tevékenységről szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti feltételek megléte.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes fényképes szakmai önéletrajz,
– a képesítést tanúsító okiratok (diploma, szakvizsga) másolata,
– a működtetési jog meglétének vagy az államigazgatási szerv által a működtetési jog engedélyezési
feltételeinek igazolása,
– kamarai tagság igazolása.
– nyilatkozat, hogy az eljárásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik,
– nyilatkozat, hogy sikeres pályázat esetén 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt nyújt be.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. április 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 14.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Molnár Andor nyújt, a 06 (29) 540-882-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:

– postai úton, a pályázatnak a Városi Egészségügyi Központ címére történő megküldésével (2360
Gyál, József Attila u. 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni: pályázat háziorvosi állásra,
– személyesen: 2360 Gyál, József Attila u. 1.,
– elektronikus úton az eukozpontgyal@digikabel.hu e-mail-címen.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a határidőben beérkező pályázatokról a munkáltatói jogkör
gyakorlója a benyújtási határidőt követően dönt, melynek eredményéről a pályázók értesítést
kapnak. A sikertelen pályázatok iratanyagait – amennyiben 90 napon belül nem veszik át –
megsemmisítjük.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 22.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– https://kozigallas.gov.hu,
– www.eukozpontgyal.hu.
Somogy megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Tolna megye
Vas megye
Veszprém megye
Zala megye
***
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSHEZ NEM KÖTÖTT
VEZETŐI ÉS EGYÉB 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 a Sátoraljaújhelyi
Erzsébet Kórház Élelmezésvezető 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 évre szól.
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
– az intézet élelmezési részlegének vezetése, irányítása,

– a betegek és dolgozók étkeztetésének szakszerű ellátása a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozásegészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet alapján.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola, dietetikus végzettség,
– hasonló területen szerzett, legalább 1–3 év vezetői tapasztalat,
– hasonló területen szerzett, legalább 1–3 év szakmai tapasztalat,
– gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
– egészségügyi alkalmasság,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– érvényes működési engedély és kamarai tagság,
– vonatkozó, hatályos előírások ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz,
– 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,
– szakmai vezetői program.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal
betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 28.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lukács Piroska gazdasági igazgató nyújt, a 06
(47) 525-302-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház címére történő megküldésével (3980
Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot:15/01/2019., valamint a beosztás megnevezését: Élelmezésvezető,

– elektronikus úton Lukács Piroska részére az allas@svoek.hu e-mail-címen keresztül,
– személyesen: Lukács Piroska gazdasági igazgató részére, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980
Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokról a mb. főigazgató dönt, a véleményező
bizottság állásfoglalása alapján.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 14.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– ÁEEK honlapja – 2019. január 23.
– Közigállás honlapján – 2019. január 23.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ujhelykorhaz.hu honlapon szerezhet.

