Pályázati hirdetmény betölthető állásokra
2019. EüK 5. szám pályázati felhívás
(hatályos: 2019.03.25 - )
ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
Tisztelt Hirdetők, Olvasók!
A hirdetményeket külön ez irányú kérelemre legfeljebb 3 alkalommal ismételjük meg, további
közlésre csak újabb kérés esetén van lehetőség. A gyors megjelenés érdekében a pályázati
hirdetményeket közvetlenül a szerkesztőségnek küldjék meg levélben (1051 Bp., Széchenyi István tér
7–8., illetve 1245 Budapest, Pf. 987), vagy e-mailben (eszerk@emmi.gov.hu).
Az Egészségügyi Közlöny Szerkesztőségének telefonszáma 795-1347.
A közléssel kapcsolatban a fenti telefonszámon tudunk tájékoztatást adni.
Tájékoztatjuk tisztelt hirdetőinket, hogy a pályázati hirdetmények szövegéből kénytelenek vagyunk
elhagyni azokat a pályázati feltételeket, amelyek közzététele jogszabályba ütközik, nem hatályos
jogszabályon alapul, illetve indokolatlan diszkriminációt tartalmaz (pl. életkori, nemhez kötött, a
magyar végzettséget vagy állampolgárságot preferáló előírások).
A jogszabály alapján kötelezően meghirdetendő pályázatok térítésmentes közzétételére egy
alkalommal van lehetőség, az ismételt közzététel az általános hirdetési árakon történik, amelyről az
Egészségügyi Közlöny kiadója (a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft., telefonszám: 266-9290 vagy
266-9294) ad felvilágosítást.
A pályázatoknál kérjük – a hatályos jogszabályokra is figyelemmel – feltüntetni, hogy a pályázati
határidő kezdő időpontjának a hirdető a megjelenés melyik helyét tekinti. Eltérő közlés hiányában
a pályázati határidő hirdetmény szerinti kezdő időpontja az Egészségügyi Közlönyben való
megjelenés. A Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság honlapján is megjelenő hirdetések
esetén a honlapon feltüntetett határidők az irányadók, eltérő közlés esetén is.
Amennyiben a közlésnél más időpontot nem jelöltünk meg, úgy a hirdetett állás a pályázatok
elbírálását követően azonnal betölthető. Az állások bérezése a hatályos jogszabályok alapján történik.
A szerkesztőség felhívja a hirdetők figyelmét arra, hogy a tévesen, hiányosan vagy félreérthető
módon megfogalmazott és így megküldött hirdetésekből adódó esetleges hibákért felelősséget
nem vállal. Az esetleges hibák elkerülése érdekében kérjük, hogy hirdetéseiket ne kézírásos
formában juttassák el a szerkesztőség részére. Az olvashatatlanul megküldött hirdetések
közzétételét nem vállaljuk.
Megrendelt hirdetés közzétételének vagy ismételt közzétételének lemondását, módosítását a
szerkesztőség csak írásban fogadja el, a hirdetést tartalmazó lapszám nyomdába adásának
időpontjáig.
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGYETEMI OKTATÓI,
ILLETVE EGYETEMI INTÉZMÉNYEKBEN BETÖLTHETŐ EGYÉB ÁLLÁSOKRA

A Debreceni Egyetem a Kenézy Gyula Egyetemi Kórház (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2–26.)
egészségügyi szolgáltató szervezeti egységében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény (Kjt.) 20/B. §-a alapján pályázatot hirdet általános sebészeti osztálya osztályvezető főorvosi
beosztásának (vezetői megbízásának) ellátására.
A vezetői megbízás/beosztás időtartama: a vezetői megbízás/beosztás határozott időre, 5 évre szól.
A közalkalmazott által betöltendő munkakör: sebész szakorvos.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
Próbaidő: megállapítására nem kerül sor, feltéve, hogy a közalkalmazott a kinevezésekor legalább 5
éves, költségvetési szervnél eltöltött szakmai gyakorlattal rendelkezik a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XIII. törvény végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § b) pontja
értelmében. Ellenkező esetben a próbaidő mértéke: 4 hónap.
A megbízási/munkáltatói jogkör gyakorlója: a Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi
Kórházának főigazgatója.
A munkavégzés helye: Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház (Hajdú-Bihar megye, az
egyetemi kórház Működési Rendjében meghatározott telephelyei).
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az osztályvezetői
feladatellátás kompetencia körébe tartozó munkavégzés a jogszabályokban előírtak, a munkáltató
belső szabályozó dokumentumaiban foglaltak, valamint a munkaköri leírás alapján, így különösen az
általános sebészeti osztály szakmai tevékenységének irányítása-felügyelete, a gyógyító-megelőző
tevékenység tervezése, szervezése, ellenőrzése, különös figyelemmel a szervezeti egység szakmai
követelményeknek megfelelő folyamatos és gazdaságos működtetésére, illetve az egyetemi kórház
működési rendjében meghatározott további feladatok végzése.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt., a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet, az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben
dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás
igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet, valamint a
munkáltató szervezet kollektív szerződésének rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– orvostudományi egyetemi végzettség,
– sebészet szakorvosi alap szakképesítés,
– legalább 5 éves, fekvőbeteg-szakellátásban szerzett sebész szakorvosi szakmai gyakorlat,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség (tizennyolcadik életév betöltése),

– Magyar Orvosi Kamarai tagság,
– érvényes működési engedély/működési nyilvántartási státusz érvényessége,
– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával való
rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett jogállás, illetve a harmadik országbeli
állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény alapján jogosultság három
hónapot meghaladó tartózkodásra,
– egészségügyi (munkaköri) alkalmasság,
– a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg a fentebb megjelölt közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– a vezetői megbízás a hatvanötödik életév betöltéséig szólhat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– legalább 5 éves vezetői gyakorlat,
– további szakorvosi alap-/ráépített szakképesítés megléte,
– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés vagy egészségügyi
(szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon
szerzett képesítés.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– személyes adatokat is tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz,
– végzettséget, (szak)képzettséget igazoló dokumentumok másolata,
– szakmai, illetve vezetői gyakorlatot, orvosi tevékenységet igazoló okmányok (munkáltatói
igazolások) másolata,
– működési nyilvántartás érvényességét igazoló dokumentum másolata,
– kamarai tagság érvényességét igazoló dokumentum másolata,
– a szervezeti egység feladatainak ellátására, az egység fejlesztésére vonatkozó (szakmai) program a
vezetői beosztásnak megfelelő feladat- és hatáskörben, illetve kompetenciakörben,
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a jelentkező által benyújtott dokumentumokat az azt
véleményező, elbíráló személyek és testületek – ideértve különösen a munkáltató szervezet
véleményező bizottságát, Szakmai Vezető Testületét, az Egészségügyi Szakmai Kollégiumot –
megismerhetik, és a jelentkező az általa benyújtott iratanyagban foglalt személyes adatainak az
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, a pályázat nyilvános ülésen történő
megtárgyalásához hozzájárul (amennyiben a pályázó a pályázatának zárt ülésen történő tárgyalását
kéri, arra vonatkozó nyilatkozat),

– külső jelentkező esetén három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány annak
igazolására, hogy a jelentkező megfelel a közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. XXXIII. törvény 20.
§ (2), (2c), (2d) és (2e) bekezdéseiben foglaltaknak (nem szükséges hatósági bizonyítvány benyújtása
abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára
tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el). Az
egyetemi kórházban foglalkoztatott pályázó esetében a pályázat benyújtásakor elegendő munkáltatói
igazolás csatolása, mely igazolja, hogy a közalkalmazott folyamatos foglalkoztatására a fentebbi
jogszabályi kitételeknek való megfelelést tanúsító hatósági erkölcsi bizonyítványhoz kötött
munkakörben kerül sor.
A beosztás és munkakör betölthetőségének időpontja: a beosztás és a munkakör legkorábban 2019.
június 1. napjával tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Mikó László fekvőbeteg-szakellátásért
felelős orvosigazgató nyújt, a 06 (52) 511-777/1818-as (mellék) telefonszámon, illetve az
eujog@fin.unideb.hu e-mail -ímen.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház (DE-KEK) címére
történő megküldésével (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2–26., Humánpolitikai Igazgatóság, Munka- és
Egészségügyi Jogi Osztály) adható be. Kérjük a borítékon feltüntetni a vezetői beosztás
megnevezését: „Általános Sebészeti Osztály osztályvezető főorvos”, továbbá a hivatkozási számot:
KCHPI/2019.,
– elektronikus úton: Dr. Lampé Zsolt Tibor főigazgató részére az eujog@fin.unideb.hu e-mail-címen
keresztül,
– személyesen: a zárt borítékban elhelyezett pályázat a Debreceni Egyetem Humánpolitikai
Igazgatóságán (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2–26., Nővérszálló épület I. emelet) dr. Komáromi
Klára mb. munka- és egészségügyi jogi osztályvezetőnél nyújtható be.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 15.
A pályázatok elbírálásának rendje: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben
történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a gyógyintézetek
vezetőjének és vezetőhelyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a vezetői megbízás
betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet
alapján irányadó eljárási rend szerint.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.kozigallas.gov.hu – 2019. március 25.,
– https://unideb.hu/kenezy_korhaz_allasok,
– http://www.kenezykorhaz.hu/allashirdetes.

Hirdető egység neve: DE-KEK
Érvényes: 2019. március 25-től április 10-ig.
***
A Debreceni Egyetem a Kenézy Gyula Egyetemi Kórház (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2–26.)
egészségügyi szolgáltató szervezeti egységében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény (Kjt.) 20/B. §-a alapján pályázatot hirdet betegfelvételi osztály osztályvezetői beosztásának
(vezetői megbízásának) ellátására.
A vezetői megbízás/beosztás időtartama: a vezetői megbízás/beosztás határozott időre, 5 évre szól.
A közalkalmazott által betöltendő munkakör: egészségügyi ügyvitelszervező.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
Próbaidő: megállapítására nem kerül sor, feltéve, hogy a közalkalmazott a kinevezésekor legalább 5
éves, költségvetési szervnél eltöltött szakmai gyakorlattal rendelkezik a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XIII. törvény végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § b) pontja
értelmében. Ellenkező esetben a próbaidő mértéke: 4 hónap.
A megbízási/munkáltatói jogkör gyakorlója: a Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi
Kórházának főigazgatója.
A munkavégzés helye: Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház (Hajdú-Bihar megye, az
egyetemi kórház működési rendjében meghatározott telephelyei).
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az osztályvezetői
feladatellátás kompetencia körébe tartozó munkavégzés a jogszabályokban előírtak, a munkáltató
belső szabályozó dokumentumaiban foglaltak, valamint a munkaköri leírás alapján, így különösen a
betegfelvételi osztály szakmai tevékenységének irányítása-felügyelete, a tevékenység tervezése,
szervezése, ellenőrzése, különös figyelemmel a szervezeti egység szakmai követelményeknek
megfelelő folyamatos és gazdaságos működtetésére, illetve az egyetemi kórház működési rendjében
meghatározott további feladatok végzése.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt., a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet, az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben
dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás
igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet, valamint a
munkáltató szervezet kollektív szerződésének rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– felsőfokú szakképesítés (egészségügyi ügyvitelszervező/egészségügyi szervező – ügyvitelszervező
specializáció),

– legalább 3 éves, az elvárt szakképesítéshez igazodó szakmai gyakorlat,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség (tizennyolcadik életév betöltése),
– Magyar Orvosi Kamarai tagság,
– érvényes működési engedély/működési nyilvántartási státusz érvényessége,
– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával való
rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett jogállás, illetve a harmadik országbeli
állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény alapján jogosultság három
hónapot meghaladó tartózkodásra,
– egészségügyi (munkaköri) alkalmasság,
– a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg a fentebb megjelölt közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– a vezetői megbízás a hatvanötödik életév betöltéséig szólhat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– legalább 5 éves, az elvárt szakképesítéshez igazodó szakmai gyakorlat,
– legalább 5 éves vezetői gyakorlat,
– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés vagy egészségügyi
(szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon
szerzett képesítés.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– személyes adatokat is tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz,
– végzettséget, (szak)képzettséget igazoló dokumentumok másolata,
– szakmai, illetve vezetői gyakorlatot, orvosi tevékenységet igazoló okmányok (munkáltatói
igazolások) másolata,
– működési nyilvántartás érvényességét igazoló dokumentum másolata,
– kamarai tagság érvényességét igazoló dokumentum másolata,
– a szervezeti egység feladatainak ellátására, az egység fejlesztésére vonatkozó (szakmai) program a
vezetői beosztásnak megfelelő feladat- és hatáskörben, illetve kompetenciakörben,
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a jelentkező által benyújtott dokumentumokat az azt
véleményező, elbíráló személyek és testületek – ideértve különösen a munkáltató szervezet
véleményező bizottságát, Szakmai Vezető Testületét, az Egészségügyi Szakmai Kollégiumot –

megismerhetik, és a jelentkező az általa benyújtott iratanyagban foglalt személyes adatainak az
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, a pályázat nyilvános ülésen történő
megtárgyalásához hozzájárul (amennyiben a pályázó a pályázatának zárt ülésen történő tárgyalását
kéri, arra vonatkozó nyilatkozat),
– külső jelentkező esetén három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány annak
igazolására, hogy a jelentkező megfelel a közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. XXXIII. törvény 20.
§ (2), (2c), (2d) és (2e) bekezdéseiben foglaltaknak (nem szükséges hatósági bizonyítvány benyújtása
abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára
tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el). Az
egyetemi kórházban foglalkoztatott pályázó esetében a pályázat benyújtásakor elegendő munkáltatói
igazolás csatolása, mely igazolja, hogy a közalkalmazott folyamatos foglalkoztatására a fentebbi
jogszabályi kitételeknek való megfelelést tanúsító hatósági erkölcsi bizonyítványhoz kötött
munkakörben kerül sor.
A beosztás és munkakör betölthetőségének időpontja: a beosztás és a munkakör legkorábban 2019.
június 1. napjával tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Seres Judit ápolási igazgató nyújt, a 06 (52)
511-777/1737-es (mellék) telefonszámon, illetve az eujog@fin.unideb.hu e-mail-címen.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház (DE-KEK) címére
történő megküldésével (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2–26., Humánpolitikai Igazgatóság, Munka- és
Egészségügyi Jogi Osztály) adható be. Kérjük a borítékon feltüntetni a vezetői beosztás
megnevezését: „Betegfelvételi Osztály osztályvezető”, továbbá a hivatkozási számot: KCHPI/2019.,
– elektronikus úton: Dr. Lampé Zsolt Tibor főigazgató részére az eujog@fin.unideb.hu e-mail-címen
keresztül,
– személyesen: a zárt borítékban elhelyezett pályázat a Debreceni Egyetem Humánpolitikai
Igazgatóságán (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2–26., Nővérszálló épület I. emelet) dr. Komáromi
Klára mb. munka- és egészségügyi jogi osztályvezetőnél nyújtható be.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 15.
A pályázatok elbírálásának rendje: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben
történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a gyógyintézetek
vezetőjének és vezetőhelyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a vezetői megbízás
betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet
alapján irányadó eljárási rend szerint.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.kozigallas.gov.hu – 2019. március 25.,

– https://unideb.hu/kenezy_korhaz_allasok,
– http://www.kenezykorhaz.hu/allashirdetes.
Hirdető egység neve: DE-KEK
Érvényes: 2019. március 25-től április 10-ig.
***
A Debreceni Egyetem a Kenézy Gyula Egyetemi Kórház (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2–26.)
egészségügyi szolgáltató szervezeti egységében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény (Kjt.) 20/B. §-a alapján pályázatot hirdet egynapos sebészeti részlege részlegvezető főorvosi
beosztásának (vezetői megbízásának) ellátására.
A vezetői megbízás/beosztás időtartama: a vezetői megbízás/beosztás határozott időre, 5 évre szól.
A közalkalmazott által betöltendő munkakör: szakorvos.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
Próbaidő: megállapítására nem kerül sor, feltéve, hogy a közalkalmazott a kinevezésekor legalább 5
éves, költségvetési szervnél eltöltött szakmai gyakorlattal rendelkezik a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XIII. törvény végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § b) pontja
értelmében. Ellenkező esetben a próbaidő mértéke: 4 hónap.
A megbízási/munkáltatói jogkör gyakorlója: a Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi
Kórházának főigazgatója.
A munkavégzés helye: Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház (Hajdú-Bihar megye, az
egyetemi kórház működési rendjében meghatározott telephelyei).
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a részlegvezetői
feladatellátás kompetencia körébe tartozó munkavégzés a jogszabályokban előírtak, a munkáltató
belső szabályozó dokumentumaiban foglaltak, valamint a munkaköri leírás alapján, így különösen az
egynapos sebészeti részleg szakmai tevékenységének irányítása-felügyelete, a gyógyító-megelőző
tevékenység tervezése, szervezése, ellenőrzése, különös figyelemmel a szervezeti egység szakmai
követelményeknek megfelelő folyamatos és gazdaságos működtetésére, továbbá egyéb munkáltatói
jogkör gyakorlása, illetve az egyetemi kórház működési rendjében meghatározott további feladatok
végzése.
lletmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt., a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet, az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben
dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás
igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet, valamint a
munkáltató szervezet kollektív szerződésének rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– orvostudományi egyetemi végzettség,
– sebészet, szülészet-nőgyógyászat, szemészet, fül-orr-gégegyógyászat, urológia vagy ortopédia és
traumatológia szakorvosi alap szakképesítés,
– az elvárt szakképesítések szerinti szakterületek legalább egyikében való jártasság, a szakvizsgát
követően legalább 5 éves folyamatos szakmai gyakorlat aktív fekvőbeteg-gyógyintézményben,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség (tizennyolcadik életév betöltése),
– Magyar Orvosi Kamarai tagság,
– érvényes működési engedély/működési nyilvántartási státusz érvényessége,
– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával való
rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett jogállás, illetve a harmadik országbeli
állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény alapján jogosultság három
hónapot meghaladó tartózkodásra,
– egészségügyi (munkaköri) alkalmasság,
– a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg a fentebb megjelölt közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– a vezetői megbízás a hatvanötödik életév betöltéséig szólhat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– az elvárt szakképesítések szerinti szakterületek legalább egyikében való jártasság, a szakvizsgát
követően legalább 10 éves folyamatos szakmai gyakorlat aktív fekvőbeteg-gyógyintézményben,
– további szakorvosi alap-/ráépített szakképesítés megléte,
– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés vagy egészségügyi
(szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon
szerzett képesítés.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– személyes adatokat is tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz,
– végzettséget, (szak)képzettséget igazoló dokumentumok másolata,
– szakmai, illetve vezetői gyakorlatot, orvosi tevékenységet igazoló okmányok (munkáltatói
igazolások) másolata,
– működési nyilvántartás érvényességét igazoló dokumentum másolata,

– kamarai tagság érvényességét igazoló dokumentum másolata,
– a szervezeti egység feladatainak ellátására, az egység fejlesztésére vonatkozó (szakmai) program a
vezetői beosztásnak megfelelő feladat- és hatáskörben, illetve kompetenciakörben,
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a jelentkező által benyújtott dokumentumokat az azt
véleményező, elbíráló személyek és testületek – ideértve különösen a munkáltató szervezet
véleményező bizottságát, Szakmai Vezető Testületét, az Egészségügyi Szakmai Kollégiumot –
megismerhetik, és a jelentkező az általa benyújtott iratanyagban foglalt személyes adatainak az
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, a pályázat nyilvános ülésen történő
megtárgyalásához hozzájárul (amennyiben a pályázó a pályázatának zárt ülésen történő tárgyalását
kéri, arra vonatkozó nyilatkozat),
– külső jelentkező esetén három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány annak
igazolására, hogy a jelentkező megfelel a közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. XXXIII. törvény 20.
§ (2), (2c), (2d) és (2e) bekezdéseiben foglaltaknak (nem szükséges hatósági bizonyítvány benyújtása
abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára
tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el). Az
egyetemi kórházban foglalkoztatott pályázó esetében a pályázat benyújtásakor elegendő munkáltatói
igazolás csatolása, mely igazolja, hogy a közalkalmazott folyamatos foglalkoztatására a fentebbi
jogszabályi kitételeknek való megfelelést tanúsító hatósági erkölcsi bizonyítványhoz kötött
munkakörben kerül sor.
A beosztás és munkakör betölthetőségének időpontja: a beosztás és a munkakör legkorábban 2019.
június 1. napjával tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Mikó László fekvőbeteg-szakellátásért
felelős orvosigazgató nyújt, a 06 (52) 511-777/1818-as (mellék) telefonszámon, illetve az
eujog@fin.unideb.hu e-mail-címen.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház (DE-KEK) címére
történő megküldésével (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26., Humánpolitikai Igazgatóság, Munka- és
Egészségügyi Jogi Osztály) adható be. Kérjük a borítékon feltüntetni a vezetői beosztás
megnevezését: „Egynapos Sebészeti Részleg részlegvezető főorvos”, továbbá a hivatkozási számot:
KCHPI/2019.,
– elektronikus úton: Dr. Lampé Zsolt Tibor főigazgató részére az eujog@fin.unideb.hu e-mail-címen
keresztül,
– személyesen: a zárt borítékban elhelyezett pályázat a Debreceni Egyetem Humánpolitikai
Igazgatóságán (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2–26., Nővérszálló épület I. emelet) dr. Komáromi
Klára mb. munka- és egészségügyi jogi osztályvezetőnél nyújtható be.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 15.

A pályázatok elbírálásának rendje: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben
történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a gyógyintézetek
vezetőjének és vezetőhelyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a vezetői megbízás
betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet
alapján irányadó eljárási rend szerint.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.kozigallas.gov.hu – 2019. március 25.,
– https://unideb.hu/kenezy_korhaz_allasok,
– http://www.kenezykorhaz.hu/allashirdetes.
Hirdető egység neve: DE-KEK
Érvényes: 2019. március 25-től április 10-ig.
***
A Debreceni Egyetem a Kenézy Gyula Egyetemi Kórház (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2–26.)
egészségügyi szolgáltató szervezeti egységében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény (Kjt.) 20/B. §-a alapján pályázatot hirdet központi aneszteziológiai és intenzív terápiás
osztálya osztályvezető főorvosi beosztásának (vezetői megbízásának) ellátására.
A vezetői megbízás/beosztás időtartama: a vezetői megbízás/beosztás határozott időre, 5 évre szól.
A közalkalmazott által betöltendő munkakör: aneszteziológia-intenzív terápia szakorvosa.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
Próbaidő: megállapítására nem kerül sor, feltéve, hogy a közalkalmazott a kinevezésekor legalább 5
éves, költségvetési szervnél eltöltött szakmai gyakorlattal rendelkezik a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XIII. törvény végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § b) pontja
értelmében. Ellenkező esetben a próbaidő mértéke: 4 hónap.
A megbízási/munkáltatói jogkör gyakorlója: a Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi
Kórházának főigazgatója.
A munkavégzés helye: Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház (Hajdú-Bihar megye, az
egyetemi kórház működési rendjében meghatározott telephelyei).
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az osztályvezetői
feladatellátás kompetencia körébe tartozó munkavégzés a jogszabályokban előírtak, a munkáltató
belső szabályozó dokumentumaiban foglaltak, valamint a munkaköri leírás alapján, így különösen a –
központi műtő egységet is magában foglaló – központi aneszteziológiai és intenzív terápiás osztály
szakmai tevékenységének irányítása-felügyelete, a gyógyító-megelőző tevékenység tervezése,
szervezése, ellenőrzése, különös figyelemmel a szervezeti egység szakmai követelményeknek

megfelelő folyamatos és gazdaságos működtetésére, illetve az egyetemi kórház működési rendjében
meghatározott további feladatok végzése.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt., a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet, az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben
dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás
igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet, valamint a
munkáltató szervezet kollektív szerződésének rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– orvostudományi egyetemi végzettség,
– aneszteziológia és intenzív terápia szakorvosi alap szakképesítés,
– legalább 5 éves, fekvőbeteg-szakellátásban szerzett, szakirányú szakmai gyakorlat,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség (tizennyolcadik életév betöltése),
– Magyar Orvosi Kamarai tagság,
– érvényes működési engedély/működési nyilvántartási státusz érvényessége,
– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával való
rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett jogállás, illetve a harmadik országbeli
állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény alapján jogosultság három
hónapot meghaladó tartózkodásra,
– egészségügyi (munkaköri) alkalmasság,
– a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg a fentebb megjelölt közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– a vezetői megbízás a hatvanötödik életév betöltéséig szólhat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– legalább 10 éves, speciális, vagy komplikált, illetve komplex intenzív ellátási feladatokra
berendezkedett, multidiszciplináris intenzív osztályon szerzett szakorvosi szakmai gyakorlat,
– legalább 5 éves vezetői gyakorlat,
– további szakorvosi alap-/ráépített szakképesítés megléte.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– személyes adatokat is tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz,

– végzettséget, (szak)képzettséget igazoló dokumentumok másolata,
– szakmai, illetve vezetői gyakorlatot, orvosi tevékenységet igazoló okmányok (munkáltatói
igazolások) másolata,
– működési nyilvántartás érvényességét igazoló dokumentum másolata,
– kamarai tagság érvényességét igazoló dokumentum másolata,
– a szervezeti egység feladatainak ellátására, az egység fejlesztésére vonatkozó (szakmai) program a
vezetői beosztásnak megfelelő feladat- és hatáskörben, illetve kompetenciakörben,
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a jelentkező által benyújtott dokumentumokat az azt
véleményező, elbíráló személyek és testületek – ideértve különösen a munkáltató szervezet
véleményező bizottságát, Szakmai Vezető Testületét, az Egészségügyi Szakmai Kollégiumot –
megismerhetik, és a jelentkező az általa benyújtott iratanyagban foglalt személyes adatainak az
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, a pályázat nyilvános ülésen történő
megtárgyalásához hozzájárul (amennyiben a pályázó a pályázatának zárt ülésen történő tárgyalását
kéri, arra vonatkozó nyilatkozat),
– külső jelentkező esetén három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány annak
igazolására, hogy a jelentkező megfelel a közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. XXXIII. törvény 20.
§ (2), (2c), (2d) és (2e) bekezdéseiben foglaltaknak (nem szükséges hatósági bizonyítvány benyújtása
abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára
tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el). Az
egyetemi kórházban foglalkoztatott pályázó esetében a pályázat benyújtásakor elegendő munkáltatói
igazolás csatolása, mely igazolja, hogy a közalkalmazott folyamatos foglalkoztatására a fentebbi
jogszabályi kitételeknek való megfelelést tanúsító hatósági erkölcsi bizonyítványhoz kötött
munkakörben kerül sor.
A beosztás és munkakör betölthetőségének időpontja: a beosztás és a munkakör legkorábban 2019.
június 1. napjával tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Mikó László fekvőbeteg-szakellátásért
felelős orvosigazgató nyújt, a 06 (52) 511-777/1818-as (mellék) telefonszámon, illetve az
eujog@fin.unideb.hu e-mail-címen.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház (DE-KEK) címére
történő megküldésével (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2–26., Humánpolitikai Igazgatóság, Munka- és
Egészségügyi Jogi Osztály) adható be. Kérjük a borítékon feltüntetni a vezetői beosztás
megnevezését: „KAITO osztályvezető főorvos”, továbbá a hivatkozási számot: KCHPI/2019.,
– elektronikus úton: Dr. Lampé Zsolt Tibor főigazgató részére az eujog@fin.unideb.hu e-mail-címen
keresztül,

– személyesen: a zárt borítékban elhelyezett pályázat a Debreceni Egyetem Humánpolitikai
Igazgatóságán (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2–26., Nővérszálló épület I. emelet) dr. Komáromi
Klára mb. munka- és egészségügyi jogi osztályvezetőnél nyújtható be.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 15.
A pályázatok elbírálásának rendje: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben
történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a gyógyintézetek
vezetőjének és vezetőhelyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a vezetői megbízás
betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet
alapján irányadó eljárási rend szerint.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.kozigallas.gov.hu – 2019. március 25.,
– https://unideb.hu/kenezy_korhaz_allasok,
– http://www.kenezykorhaz.hu/allashirdetes.
Hirdető egység neve: DE-KEK
Érvényes: 2019. március 25-től április 10-ig.
***
A Debreceni Egyetem a Kenézy Gyula Egyetemi Kórház (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2–26.)
egészségügyi szolgáltató szervezeti egységében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény (Kjt.) 20/B. §-a alapján pályázatot hirdet patológiai osztálya osztályvezető főorvosi
beosztásának (vezetői megbízásának) ellátására.
A vezetői megbízás/beosztás időtartama: a vezetői megbízás/beosztás határozott időre, 5 évre szól.
A közalkalmazott által betöltendő munkakör: patológus szakorvos.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
Próbaidő: megállapítására nem kerül sor, feltéve, hogy a közalkalmazott a kinevezésekor legalább 5
éves, költségvetési szervnél eltöltött szakmai gyakorlattal rendelkezik a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XIII. törvény végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § b) pontja
értelmében. Ellenkező esetben a próbaidő mértéke: 4 hónap.
A megbízási/munkáltatói jogkör gyakorlója: a Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi
Kórházának főigazgatója.
A munkavégzés helye: Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház (Hajdú-Bihar megye, az
egyetemi kórház működési rendjében meghatározott telephelyei).

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az osztályvezetői
feladatellátás kompetencia körébe tartozó munkavégzés a jogszabályokban előírtak, a munkáltató
belső szabályozó dokumentumaiban foglaltak, valamint a munkaköri leírás alapján, így különösen a
patológiai osztály szakmai tevékenységének irányítása-felügyelete, a gyógyító-megelőző tevékenység
tervezése, szervezése, ellenőrzése, különös figyelemmel a szervezeti egység szakmai
követelményeknek megfelelő folyamatos és gazdaságos működtetésére, illetve az egyetemi kórház
működési rendjében meghatározott további feladatok végzése.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt., a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet, az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben
dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás
igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet, valamint a
munkáltató szervezet kollektív szerződésének rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– orvostudományi egyetemi végzettség,
– patológia szakorvosi alap szakképesítés,
– legalább 5 éves, fekvőbeteg-szakellátásban szerzett, szakirányú szakmai gyakorlat,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség (tizennyolcadik életév betöltése),
– Magyar Orvosi Kamarai tagság,
– érvényes működési engedély/működési nyilvántartási státusz érvényessége,
– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával való
rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett jogállás, illetve a harmadik országbeli
állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény alapján jogosultság három
hónapot meghaladó tartózkodásra,
– egészségügyi (munkaköri) alkalmasság,
– a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg a fentebb megjelölt közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– a vezetői megbízás a hatvanötödik életév betöltéséig szólhat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– diagnosztikus cytológia/cytopathológia szakorvosi ráépített szakképesítés,
– legalább 10 éves, minimum II. progresszivitási szintű ellátónál szerzett patológus szakorvosi szakmai
gyakorlat,

– legalább 5 éves vezetői gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– személyes adatokat is tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz,
– végzettséget, (szak)képzettséget igazoló dokumentumok másolata,
– szakmai, illetve vezetői gyakorlatot, orvosi tevékenységet igazoló okmányok (munkáltatói
igazolások) másolata,
– működési nyilvántartás érvényességét igazoló dokumentum másolata,
– kamarai tagság érvényességét igazoló dokumentum másolata,
– a szervezeti egység feladatainak ellátására, az egység fejlesztésére vonatkozó (szakmai) program a
vezetői beosztásnak megfelelő feladat- és hatáskörben, illetve kompetenciakörben,
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a jelentkező által benyújtott dokumentumokat az azt
véleményező, elbíráló személyek és testületek – ideértve különösen a munkáltató szervezet
véleményező bizottságát, Szakmai Vezető Testületét, az Egészségügyi Szakmai Kollégiumot –
megismerhetik, és a jelentkező az általa benyújtott iratanyagban foglalt személyes adatainak az
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, a pályázat nyilvános ülésen történő
megtárgyalásához hozzájárul (amennyiben a pályázó a pályázatának zárt ülésen történő tárgyalását
kéri, arra vonatkozó nyilatkozat),
– külső jelentkező esetén három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány annak
igazolására, hogy a jelentkező megfelel a közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. XXXIII. törvény 20.
§ (2), (2c), (2d) és (2e) bekezdéseiben foglaltaknak (nem szükséges hatósági bizonyítvány benyújtása
abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára
tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el). Az
egyetemi kórházban foglalkoztatott pályázó esetében a pályázat benyújtásakor elegendő munkáltatói
igazolás csatolása, mely igazolja, hogy a közalkalmazott folyamatos foglalkoztatására a fentebbi
jogszabályi kitételeknek való megfelelést tanúsító hatósági erkölcsi bizonyítványhoz kötött
munkakörben kerül sor.
A beosztás és munkakör betölthetőségének időpontja: a beosztás és a munkakör legkorábban 2019.
június 1. napjával tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Mikó László fekvőbeteg-szakellátásért
felelős orvosigazgató nyújt, a 06 (52) 511-777/1818-as (mellék) telefonszámon, illetve az
eujog@fin.unideb.hu e-mail-címen.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház (DE-KEK) címére
történő megküldésével (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2–26., Humánpolitikai Igazgatóság, Munka- és
Egészségügyi Jogi Osztály) adható be. Kérjük a borítékon feltüntetni a vezetői beosztás

megnevezését: „Patológiai Osztály osztályvezető főorvos”, továbbá a hivatkozási számot:
KCHPI/2019.,
– elektronikus úton: Dr. Lampé Zsolt Tibor főigazgató részére az eujog@fin.unideb.hu e-mail-címen
keresztül,
– személyesen: a zárt borítékban elhelyezett pályázat a Debreceni Egyetem Humánpolitikai
Igazgatóságán (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2–26., Nővérszálló épület I. emelet) dr. Komáromi
Klára mb. munka- és egészségügyi jogi osztályvezetőnél nyújtható be.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 15.
A pályázatok elbírálásának rendje: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben
történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a gyógyintézetek
vezetőjének és vezetőhelyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a vezetői megbízás
betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet
alapján irányadó eljárási rend szerint.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.kozigallas.gov.hu – 2019. március 25.,
– https://unideb.hu/kenezy_korhaz_allasok,
– http://www.kenezykorhaz.hu/allashirdetes.
Hirdető egység neve: DE-KEK
Érvényes: 2019. március 25-től április 10-ig.
***
A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet (9400 Sopron, Győri út 15.) pályázatot
hirdet Kardiológiai rehabilitáció I. osztály osztályvezető főorvosi állására.
A kinevezés időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban, teljes munkaidőben,
főorvosi/szakorvosi munkakörre történik.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, öt évre szól.
A munkavégzés helye: 9400 Sopron, Várisi u 2.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
– az osztály és a járóbeteg-ellátás munkájának megszervezése és zavartalan működésének irányítása,
– orvosi és szervezési tevékenység ellátása,
– a dokumentációs és jelentési kötelezettséggel járó valamint az SZMSZ-ben meghatározott feladatok
ellátása.

Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. évi törvény
rendelkezései alapján, illetve megegyezés szerint.
Pályázati feltételek:
– orvosi diploma,
– orvosi rehabilitáció (kardiológia) és kardiológia szakvizsga,
– legalább 10 éves szakmai gyakorlat,
– büntetlen előélet,
– egészségügyi alkalmasság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– további szakképesítés,
– vezetői tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz,
– képesítést igazoló oklevelek másolata,
– szakmai, vezetői program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– alapnyilvántartás igazolása,
– érvényes működési nyilvántartás másolata,
– publikációs jegyzékek,
– kamarai tagság igazolása,
– nyilatkozat, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati
anyagot megismerhetik,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás a pályázat elbírálását követően azonnal
betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 5.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kulcsár Dániel mb. főigazgató nyújt a 06
(99) 514-243-as, illetve dr. Zsirai Erzsébet igazgatási főosztályvezető a 06 (99) 514-398-as
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs
Intézet címére 6 egyező példányban történő megküldésével (9400 Sopron, Győri u. 15.)
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 4.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– a kórház honlapján: www.sopronigyogykozpont.hu,
– www.kozigallas.gov.hu,
–www.aeek.hu.
***
A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet (9400 Sopron, Győri út 15.) pályázatot
hirdet Kardiológiai rehabilitáció II. osztály osztályvezető főorvosi állására.
A kinevezés időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban, teljes munkaidőben,
főorvosi/szakorvosi munkakörre történik.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, öt évre szól.
A munkavégzés helye: 9400 Sopron, Várisi u 2.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
– az osztály és a járóbeteg-ellátás munkájának megszervezése és zavartalan működésének irányítása,
– orvosi és szervezési tevékenység ellátása,
– a dokumentációs és jelentési kötelezettséggel járó valamint az SZMSZ-ben meghatározott feladatok
ellátása.
Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. évi törvény
rendelkezései alapján, illetve megegyezés szerint.
Pályázati feltételek:
– orvosi diploma,
– orvosi rehabilitáció (kardiológia) és kardiológia szakvizsga,
– legalább 10 éves szakmai gyakorlat,
– büntetlen előélet,
– egészségügyi alkalmasság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– további szakképesítés,

– vezetői tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz,
– képesítést igazoló oklevelek másolata,
– szakmai, vezetői program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– alapnyilvántartás igazolása,
– érvényes működési nyilvántartás másolata,
– publikációs jegyzékek,
– kamarai tagság igazolása,
– nyilatkozat, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati
anyagot megismerhetik,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás a pályázat elbírálását követően azonnal
betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 5.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kulcsár Dániel mb. főigazgató nyújt a 06
(99) 514-243-as, illetve dr. Zsirai Erzsébet igazgatási főosztályvezető a 06 (99) 514-398-as
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs
Intézet címére 6 egyező példányban történő megküldésével (9400 Sopron, Győri u. 15.).
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 4.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– a kórház honlapján: www.sopronigyogykozpont.hu,
– www.kozigallas.gov.hu,
–www.aeek.hu.
***
A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet (9400 Sopron, Győri út 15.) pályázatot
hirdet belgyógyászati krónikus osztály osztályvezető főorvosi állására.

A kinevezés időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban, teljes munkaidőben,
főorvosi/szakorvosi munkakörre történik.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, öt évre szól.
A munkavégzés helye: 9400 Sopron, Győri út 15.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
– az osztály és a járóbeteg-ellátás munkájának megszervezése és zavartalan működésének irányítása,
– orvosi és szervezési tevékenység ellátása,
– a dokumentációs és jelentési kötelezettséggel járó valamint az SZMSZ-ben meghatározott feladatok
ellátása.
Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. évi törvény
rendelkezései alapján, illetve megegyezés szerint.
Pályázati feltételek:
– orvosi diploma,
– háziorvosi, belgyógyász, kardiológia vagy geriátria szakvizsga,
– legalább 10 éves szakmai gyakorlat,
– büntetlen előélet,
– egészségügyi alkalmasság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– további szakképesítés,
– vezetői tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz,
– képesítést igazoló oklevelek másolata,
– szakmai, vezetői program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– alapnyilvántartás igazolása,
– érvényes működési nyilvántartás másolata,
– publikációs jegyzékek,
– kamarai tagság igazolása,

– nyilatkozat, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati
anyagot megismerhetik,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás a pályázat elbírálását követően azonnal
betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 5.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kulcsár Dániel mb. főigazgató nyújt a 06
(99) 514-243-as, illetve dr. Zsirai Erzsébet igazgatási főosztályvezető a 06 (99) 514-398-as
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs
Intézet címére 6 egyező példányban történő megküldésével (9400 Sopron, Győri u. 15.)
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 4.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– a kórház honlapján: www.sopronigyogykozpont.hu,
– www.kozigallas.gov.hu,
–www.aeek.hu.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent
István u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján
pályázatot hirdet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
Vásárosnaményi tagkórházának II. Belgyógyászati osztálya osztályvezető főorvos munkakör
betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, öt évre szól.
A munkavégzés helye: 4800 Vásárosnamény, Ady Endre u. 5.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
– az osztály munkájának megszervezése és zavartalan működésének irányítása,
– az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az
irányadók.

Pályázati feltételek:
– egyetemi végzettség, belgyógyászat szakvizsga;
– szakirányú területen szerzett, 5 év feletti szakmai tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– tudományos munkában való részvétel,
– vezetői gyakorlat,
– idegen nyelv ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– szakmai önéletrajz,
– motivációs levél,
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke,
– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a
pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2019. május 1. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 3.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Miterli Edina nyújt a 06 (42) 599-700/2117-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István
utca 68. Dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 34/2019, valamint a munkakör megnevezését:
osztályvezető főorvos.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.kozigallas.gov.hu – 2019. február 28.

***
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYVEZETŐI
ÉS ORVOSVEZETŐI ÁLLÁSOKRA
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata (1082 Budapest, Baross u. 63–67.) a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet
a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ (JEK) főigazgatói (magasabb vezető) munkakör
ellátására.
A magasabb vezetői megbízás keretei: határozott idejű munkaviszony keretében a Józsefvárosi Szent
Kozma Egészségügyi Központ (JEK) magasabb vezetői – intézményvezetői megbízás, a Kjt. 22/B. §-a, a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 7. § a) pontja alapján, a munka
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) vezető állású munkavállalóra vonatkozó szabályai
szerint, három hónap próbaidő kikötésével.
A vezetői megbízás időtartama: határozott időre, 2019. május 1-jétől 2024. április 30-ig szól (5 év).
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye:1084 Budapest, Auróra utca 22–28.
A magasabb vezetői beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az
intézmény vezetése, szakmai munkájának, gazdálkodásának szervezése, irányítása, ellenőrzése,
munkáltatói jogok gyakorlása.
Munkabér és juttatások: a munkabér megállapítására és a juttatásokra a Kjt., valamint a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet és a vonatkozó önkormányzati rendelet
rendelkezései az irányadók.
Munkáltató: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat képviselő-testülete, az egyéb
munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.
Pályázati feltételek:
– (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintű végzettség az egészségügyi közintézmények
vezetőjének és vezetőhelyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a vezetői megbízás
betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet
(EüM rendelet) 1. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakra tekintettel,
– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés az EüM rendelet 1. § (1)
bekezdés b) pontja alapján, vagy a 7/C. §-ban foglaltak szerint a 2013. szeptember 1-je előtt szerzett
egészségügyi (szak)menedzseri képesítés, illetve az egészségügyi menedzsment szakirányú
továbbképzési szakon szerzett képesítés,
– legalább 5 éves vezetői gyakorlat az EüM rendelet 1. § (1) bekezdés c) pontja szerint,

– büntetlen előélet, továbbá a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában, (2d) és (2e) bekezdésében
meghatározott követelményeknek való megfelelés hatósági bizonyítvánnyal történő igazolása [Kjt.
20. § (2) bekezdés a) pont, Kjt. 20. § (4) bekezdés],
– az Mt. 44/A. § (1)–(2) bekezdésében meghatározott feltételeknek való megfelelés hatósági
bizonyítvánnyal történő igazolása [Mt. 44/A. § (3) bekezdés a) pontja],
– cselekvőképesség [Kjt. 20. § (2) bekezdés b) pont],
– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával való
rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz [Kjt. 20. § (2) bekezdés c) pont],
– a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az állás betöltésénél vele szemben a Kjt. 41. §-a és a
43/A. §-a alapján összeférhetetlenség nem áll fenn,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése a pályázat elnyerése esetén (a 2007. évi CLII.
törvény alapján).
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– helyismeret (Budapest Főváros VIII. kerületi egészségügyi, szociális, népjóléti és köznevelési
intézmények ismerete),
– legalább öt év intézményvezetői gyakorlat,
– legalább három év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, az
egészségügyi ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete.
Előnyt jelentő kompetenciák:
– kiváló szintű kommunikációs készség,
– kiváló szintű vezetői képesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások, melyek hiánya a pályázat érvénytelenné
nyilvánítását vonja maga után:
– fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz,
– a költségvetési szerv tevékenységével összefüggő és a kerület jellegéhez igazodó szakmai vezetői
koncepció és szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések,
– a végzettséget igazoló okiratok másolata,
– a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,
– három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, továbbá annak
igazolására, hogy a pályázó nem áll büntetőeljárás hatálya alatt és vele szemben nem állnak fenn a
Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésében foglalt kizáró okok,

– három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány az Mt. 44/A. § (1)–(2) bekezdésében
meghatározott feltételeknek való megfelelés igazolására [Mt. 44/A. § (3) bekezdés a) pontja],
– a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az állás betöltésénél vele szemben a Kjt. 41. §-a és a
43/A. §-a alapján összeférhetetlenség nem áll fenn,
– a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy kinevezés (megbízás) esetén vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségének eleget tesz,
– a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a véleményezők és döntéshozók részére történő
megismertetéséhez, sokszorosításához és továbbításához hozzájárul.
A beosztás betöltésének időpontja: a beosztás 2019. május 1-jétől tölthető be.
A kozigallas.gov.hu internetes oldalon közzététel időpontja: 2019. február 27.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 29.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Juhász Marica, a Humánszolgáltatási
Ügyosztály vezetője nyújt a 459-2193-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, 1 eredeti példányban a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási
Ügyosztályának címezve (1082 Budapest, Baross u. 63–67.) zárt borítékban megküldve,
– személyesen (1082 Budapest, Baross u. 63–67. III. emelet 301.),
Kérjük a borítékon feltüntetni: „Pályázat a JEK főigazgatói munkakör ellátására”
– elektronikus úton dr. Juhász Marica részére a juhaszm@jozsefvaros.hu e-mail-címen keresztül.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatok eredményéről a
szakbizottság mint előkészítő bizottság véleménye alapján a képviselő-testület dönt, melyről a
pályázók legkésőbb az elbírálástól számított 5 napon belül írásban tájékoztatást kapnak.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 25.
A pályázat kiírás közzétételének helye, ideje: Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Ügyosztály
Családtámogatási Irodáján és a www.jozsefvaros.hu, www.kozigallas.gov.hu honlapokon 2019.
február 27-től 2019. március 29-ig.
***
Budapest Főváros XIX. Kerületi Önkormányzat Kispesti Egészségügyi Intézete (1195 Budapest, Ady
Endre út 122.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján
pályázatot hirdet Kispesti Egészségügyi Intézet Igazgatóság orvosigazgató (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 évig szól.
A munkavégzés helye: 1195 Budapest, Ady Endre út 122–124.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
– szakmai tevékenység,
– a betegellátás orvosszakmai munkájának irányítása,
– a gyógyító-megelőző tevékenység tervezése, szervezése, ellenőrzése, irányítása,
– az Intézet szervezeti és működési szabályzatában meghatározott feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
– orvosi egyetemi diploma, tüdőgyógyász szakvizsga,
– alapellátásban való jártasság,
– egészségügyi menedzser képesítés.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: rendelőintézetben szerzett orvosigazgatói tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz,
– szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás erkölcsi bizonyítvány
igényléséről,
– érvényes működési engedély,
– érvényes MOK-tagság,
– nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot a pályázatok értékelésében résztvevő személyek
megismerhetik.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal
betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 5.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kumin Marianna főigazgató főorvos nyújt,
a 06 (1) 347-59-40-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XIX. Kerületi Önkormányzat Kispesti Egészségügyi
Intézete címére történő megküldésével (1195 Budapest, Ady Endre út 122–124.). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ALT/213-3/2019, valamint a beosztás
megnevezését: orvosigazgató,
– elektronikus úton a titkarsag@euint.kispest.hu oldalon keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 30.
***
Az ajkai Magyar Imre Kórház (8400 Ajka, Korányi Frigyes utca 1.) pályázatot hirdet csecsemőgyermekgyógyászati 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. április 15.
Pályázati eljárás lebonyolításának határideje: 2019. április 30.
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 részére (8400 Ajka, Korányi F. u. 1.).
Az állás 2019. május 1-jétől betölthető. Érdeklődni Dr. Nagy Zoltán főigazgatónál lehet a (88) 521124-es telefonszámon.
A pályázat további közzétételének helye, ideje: a KÖZIGÁLLÁS honlapján a hirdetés 2019. március 4én jelent meg.
***

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,
– 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. március 7.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 6.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás a pályázatok elbírálása és a Szakmai Kollégium
véleményezése után tölthető be, előre láthatóan 2019. április 23-tól.
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: 782-34-1/2019.
***
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 – 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,
– 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. március 7.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 6.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás a pályázatok elbírálása és a Szakmai Kollégium
véleményezése után tölthető be, előre láthatóan 2019. április 23-tól.
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-690-34-1/2019.
***
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 szakorvosa szakorvosi szakvizsga,
– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat,
– büntetlen előélet,
– munkaköri egészségügyi alkalmasság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz,
– vezetői koncepció,
– szakmai program a betegellátással, illetve a vezetni kívánt osztállyal kapcsolatban,
– működési nyilvántartás érvényességét igazoló dokumentum másolata,
– MOK-tagság igazolása,
– egyetemi diploma és szakvizsga bizonyítvány(ok) másolata,
– tudományos publikációk és egyéb prezentációk jegyzéke,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylés elindítását igazoló
dokumentum másolata,
– nyilatkozat, illetve hozzájárulás ahhoz, hogy az elbírálásban résztvevők a pályázatot
megismerhessék,
– hozzájárulás a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő
kezeléséhez.
Egyéb információ: Közigállás honlapon történő megjelenés dátuma: 2019. március 7.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 6.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás a pályázatok elbírálása és a Szakmai Kollégium
véleményezése után tölthető be, előre láthatóan 2019. április 23-tól.
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-691-34-1/2019.
***
A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó (6800
Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2.) pályázatot hirdet hódmezővásárhelyi és makói
tagintézményébe, a radiológiai 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. és 6900 Makó, Kórház u. 2.
(Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ hódmezővásárhelyi és makói tagintézménye.)
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
– a radiológiai 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, radiológus szakorvosi szakvizsga,
– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat,
– büntetlen előélet,
munkaköri egészségügyi alkalmasság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz,
– vezetői koncepció,
– szakmai program a betegellátással, illetve a vezetni kívánt osztállyal kapcsolatban,

– működési nyilvántartás érvényességét igazoló dokumentum másolata,
– MOK-tagság igazolása,
– egyetemi diploma és szakvizsga bizonyítvány(ok) másolata,
– tudományos publikációk és egyéb prezentációk jegyzéke,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylés elindítását igazoló
dokumentum másolata,
– nyilatkozat, illetve hozzájárulás ahhoz, hogy az elbírálásban résztvevők a pályázatot
megismerhessék,
– hozzájárulás a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő
kezeléséhez.
Egyéb információ: Közigállás honlapon történő megjelenés dátuma: 2019. március 7.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 6.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás a pályázatok elbírálása és a Szakmai Kollégium
véleményezése után tölthető be, előre láthatóan 2019. április 23-tól.
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: 783-34-1/2019.
***
A Kanizsai Dorottya Kórház (8800 Nagykanizsa, Szekeres József utca 2–8.) a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet az intézmény
urológiai osztályán osztályvezető főorvos beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: a kinevezés határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
urológus szakorvosi munkakörre.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól, 90 napos próbaidő
kikötésével.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
– az osztály szakmai vezetése, vezetésével összefüggő szervezési feladatok végrehajtása és zavartalan
működésének biztosítása,
– feladatait munkaköri leírása tartalmazza, azokat szakmai protokollok, módszertani útmutatók
alapján látja el,
– gyakorolja mindazon vezetői jogokat, melyeket az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata,
valamint a vonatkozó jogszabályok biztosítanak számára.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt., valamint az egyedi
megállapodás – bérezés megegyezés szerint – rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– orvosi egyetemi diploma, szakirányhoz kapcsolódó szakvizsga,
– 5 év feletti, urológiai szakmai tapasztalat,
– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
– büntetlen előélet,
– egészségügyi alkalmasság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: legalább 3–5 év vezetői tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz,
– orvosi diploma és szakorvosi bizonyítvány másolata,
– orvosi alapnyilvántartás,
– érvényes működési nyilvántartás,
– MOK tagság igazolása,
– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan,
– továbbképzések, publikációk jegyzéke,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– hozzájárulási nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők
megismerhetik.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal
betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Brünner Szilveszter főigazgató nyújt, a 06
(93) 502-092-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Kanizsai Dorottya Kórház címére
történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Szekeres József utca 2–8.). Kérjük a borítékon feltüntetni
a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KDK/2786-1/2018., valamint a beosztás
megnevezését: Urológiai osztály osztályvezető főorvos.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: az állás a pályázat elbírálása és a szakmai kollégium
véleményezése után tölthető be.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 30.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nkkorhaz.hu honlapon szerezhet.
Közigálláson történő publikálás időpontja: 2019. február 27.
***
Az Almási Balogh Pál Kórház (3600 Ózd, Béke út 1–3.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet az Ápolási Igazgatóság 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: 3600 Ózd, Béke út 1-3.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
– az ápolás szakmai irányelveinek meghatározása, betartása, ellenőrzése,
– az irányítása alá tartozó munkatársak képzése, továbbképzések tervezése, szervezése, ellenőrzése,
– az ápolás területén költséghatékony gazdálkodás megvalósítása,
– a dokumentációs rend jogszabályi megfeleltetés biztosítása, ellenőrzése,
– a szakmai munka ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, az érvényes
minimumfeltételek figyelembevételével.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
– egészségügyi főiskola diplomás ápolói, intézetvezetői szakoktatói szakán vagy tudományegyetemen
szerzett diplomás ápolói oklevél,
– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés vagy egészségügyi
(szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon
szerzett képesítés.
– 5 év feletti, fekvőbeteg-ellátásban szerzett szakmai tapasztalat,
– 5 év feletti vezetői tapasztalat,
– felhasználói szintű informatikai rendszerismeret,
– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

– erkölcsi bizonyítvány,
– egészségügyi alkalmasság,
– érvényes kamarai tagság,
– érvényes működési nyilvántartás,
– adatkezelési nyilatkozat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– tudományos munkában való részvétel – legalább 1–3 év szakmai tapasztalat,
– EFI-ben történő kordinációs vagy vezetői munkavégzés – legalább 1–3 év szakmai tapasztalat.
Előnyt jelentő kompetenciák:
– kiváló szintű kommunikációs készség,
– kiváló szintű rugalmasság, megbízhatóság,
– kiváló szintű problémafelismerő képesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– előírt iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata,
– részletes, fényképes szakmai önéletrajz,
– szakmai program az ápolás szakmai terület vezetésére vonatkozóan,
– Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarai tagságot igazoló dokumentum, valamint érvényes
működési engedély másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– pályázó beleegyező nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik a
pályázati anyagát.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal
betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Bélteczki János főigazgató nyújt, a 06 (48)
574-429-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak az Almási Balogh Pál Kórház címére
történő megküldésével (3600 Ózd, Béke út 1–3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: MÜ/213-1/2019., valamint a beosztás megnevezését:
diplomás ápoló/ápolási igazgató.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– hosp.ozd.hu – 2019. február 26.,
– kozigallas.gov.hu – 2019. február 26.
***
Az Almási Balogh Pál Kórház (3600 Ózd, Béke út 1–3.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet az Almási Balogh Pál Kórház Központi
Gyógyszertár főgyógyszerész beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2024. március 31-éig szól.
A munkavégzés helye: 3600 Ózd, Béke út 1–3.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
– intézeti főgyógyszerész feladatok ellátása,
– a jogszabályban meghatározott és a szakmai kompetenciáknak megfelelő munkavégzés az Intézeti
Gyógyszertárban, a szakmai előírásnak megfelelően,
– a kórház teljes gyógyszerellátásának, gyógyszergazdálkodásának tervezése, szervezése, irányítása
és ellenőrzése.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetemi diploma (gyógyszerész, szakgyógyszerész)
– 5 év feletti szakmai tapasztalat.
– 1–3 év feletti vezetői tapasztalat,
– erkölcsi bizonyítvány,
– egészségügyi alkalmasság,
– érvényes kamarai tagság,
– működési nyilvántartás igazolása,
– adatkezelési nyilatkozat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
– felhasználói szintű Novohosp.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– előírt iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata,
– részletes, fényképes szakmai önéletrajz,
– érvényes működési engedély másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– pályázó beleegyező nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik a
pályázati anyagát.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal
betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 1.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Bélteczki János főigazgató nyújt, a 06 (48)
574-429-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak az Almási Balogh Pál Kórház címére
történő megküldésével (3600 Ózd, Béke út 1–3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: MÜ/212-1/2019, valamint a beosztás megnevezését:
főgyógyszerész.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– hosp.ozd.hu – 2019. február 26.,
– kozigallas.gov.hu – 2019. február 26.
***
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 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. április 5.

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: 20/02/2019, 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. április 19.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.aeek.hu – 2019. március 4.,
– www.kozigallas.gov.hu – 2019. március 4.
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. április 8.
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: 27/02/2019, 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. április 19.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.aeek.hu – 2019. március 4.,
– www.kozigallas.gov.hu – 2019. március 4.
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. április 8.
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: 27/02/2019, 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. április 19.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.aeek.hu – 2019. március 4.,
– www.kozigallas.gov.hu – 2019. március 4.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ujhelykorhaz.hu honlapon szerezhet.
***
A Cholnoky Ferenc Kórház (8200 Veszprém, Kórház u. 1.) pályázatot hirdet sümegi telephelyére
krónikus belgyógyászati osztály osztályvezető főorvos állásra.
A közalkalmazotti jogviszony tartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezető megbízás határozott időre, a megbízástól számított 5 évig
szól.
A munkavégzés helye: Csolnoky Ferenc Kórház Pszichiátriai Centrumának Krónikus Belgyógyászati
Osztálya (8330 Sümeg, Kompanik Zsófia u. 6.)
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: osztályvezetői főorvosi
feladatok mellett belgyógyász szakorvosi feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései
az irányadók.
Pályázati feltételek:
– orvosi diploma, belgyógyász szakvizsga,
– legalább 5 éves belgyógyász szakorvosi gyakorlat,
– büntetlen előélet,
– magyar állampolgárság,
– cselekvőképesség,
– egészségügyi alkalmasság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– szakirányú területen szerzett legalább 10 év szakmai tapasztalat,
– 5 évnél több vezetői gyakorlat,

– tudományos munkában való részvétel,
– idegen nyelv ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz,
– motivációs levél,
– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan,
– iskolai végzettségek, szakképzettségek okiratainak másolata,
– orvosi nyilvántartásba vételi engedély, működési engedély, kamarai tagsági igazolvány másolata,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely a pályázó meghallgatásáig benyújtható,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak, a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. június 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 30.
A pályázat benyújtásának módja:
– postai úton, a Csolnoky Ferenc Kórház 8200 Veszprém, Kórház u. 1. címre, a Humánerőforrásgazdálkodási Csoport részére,
– elektronikus úton a human@vmkorhaz.hu e-mail-címre.
Kérjük a borítékon/tárgy mezőben feltüntetni: „osztályvezető belgyógyász főorvos-Sümeg”.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 31.
***
A Cholnoky Ferenc Kórház (8200 Veszprém, Kórház u. 1.) pályázatot hirdet sümegi telephelyére
krónikus pszichiátriai centrum rehabilitációs osztály osztályvezető főorvos állásra.
A közalkalmazotti jogviszony tartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezető megbízás határozott időre, a megbízástól számított 5 évig
szól.
A munkavégzés helye: Csolnoky Ferenc Kórház Pszichiátriai Centrum (8330 Sümeg, Kompanik Zsófia
u.6.)
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: osztályvezetői főorvosi
feladatok mellett pszichiáter szakorvosi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései
az irányadók.
Pályázati feltételek:
– orvosi diploma, pszichiáter szakvizsga,
– legalább 5 éves pszichiáter szakorvosi gyakorlat,
– büntetlen előélet,
– magyar állampolgárság,
– cselekvőképesség,
– egészségügyi alkalmasság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– szakirányú területen szerzett legalább 10 év szakmai tapasztalat,
– 5 évnél több vezetői gyakorlat,
– tudományos munkában való részvétel,
– idegen nyelv ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz,
– motivációs levél,
– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan,
– iskolai végzettségek, szakképzettségek okiratainak másolata,
– orvosi nyilvántartásba vételi engedély, működési engedély, kamarai tagsági igazolvány másolata,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely a pályázó meghallgatásáig benyújtható,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak, a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. június 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 30.
A pályázat benyújtásának módja:
– postai úton, a Csolnoky Ferenc Kórház 8200 Veszprém, Kórház u. 1. címre, a Humánerőforrásgazdálkodási Csoport részére,
– elektronikus úton a human@vmkorhaz.hu e-mail-címre.

Kérjük a borítékon/tárgy mezőben feltüntetni: „osztályvezető pszichiáter főorvos”.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 31.
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK ORVOSI ÁLLÁSOKRA
Budapest
Baranya megye
Bács-Kiskun megye
Békés megye
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Abaújvári Háziorvosi és Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás Társulási Tanácsa pályázatot hirdet
Abaújvári körzet háziorvosi munkakörének betöltésére.
A munkavégzés helye: 3898 Abaújvár, Petőfi út 14.
Jogviszony: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony vagy vállalkozási forma.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Abaújvári vegyes
háziorvosi körzet feladatainak ellátása területi (Abaújvár, Kéked, Pányok, Zsujta települések) ellátási
kötelezettséggel.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, illetve vállalkozási forma esetén a mindenkori NEAKfinanszírozás rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– büntetlen előélet,
– egyetemi végzettség,
– a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet
11. §-a szerinti szakképesítések valamelyikének a megléte,
– „B” kategóriás jogosítvány.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– orvosi diploma, valamint a szakképzettséget igazoló diploma másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– részletes szakmai önéletrajz,
– jogosítvány másolata,
– vállalkozás esetén a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok másolata,

– egészségügyi alkalmasság igazolása,
– MOK-tagság igazolása,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy nyilvános, vagy zárt ülés keretében kéri a pályázat elbírálását.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal
betölthető.
Munkáltatóval kapcsolatos egyéb információ: igény esetén Abaújvár településen szolgálati lakás
biztosítható.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 30.
A pályázattal kapcsolatosan további tájékoztatás kérhető: Abaújvár polgármesterétől, Sivák
Tamástól a 06 (46) 388-082-es és a 06 (30) 315-8922-es telefonszámokon.
A pályázat benyújtásának módja:
– postai úton a Gönci Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldéssel (3895 Gönc,
Kossuth Lajos utca 71.). Kérjük a borítékon feltüntetni „Pályázat Abaújvári háziorvosi munkakör
betöltésére”, valamint a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot,
– személyesen a Gönci Közös Önkormányzati Hivatalban (3895 Gönc, Kossuth Lajos utca 71.)
Pályázat elbírálásának módja: a pályázati anyag megismerését, valamint a személyes elbeszélgetést
követően a pályázatokat az Abaújvári Háziorvosi és Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás Társulási
Tanácsa bírálja el a 2019. április 30-át követő társulási tanácsülésen.
A pályázati hirdetmény publikálásának dátuma a kozigallas.gov.hu-n: 2019. március 5.
Csongrád megye
Fejér megye
Győr-Moson-Sopron megye
Hajdú-Bihar megye
Heves megye
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Komárom-Esztergom megye
Nógrád megye
Pest megye
Somogy megye

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Tolna megye
Vas megye
Veszprém megye
Zala megye

