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ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 

Tisztelt Hirdetők, Olvasók! 

A hirdetményeket külön ez irányú kérelemre legfeljebb 3 alkalommal ismételjük meg, további 

közlésre csak újabb kérés esetén van lehetőség. A gyors megjelenés érdekében a pályázati 

hirdetményeket közvetlenül a szerkesztőségnek küldjék meg levélben (1051 Bp., Széchenyi István tér 

7–8., illetve 1245 Budapest, Pf. 987), vagy e-mailben (eszerk@emmi.gov.hu). 

Az Egészségügyi Közlöny Szerkesztőségének telefonszáma 795-1347. 

A közléssel kapcsolatban a fenti telefonszámon tudunk tájékoztatást adni. 

Tájékoztatjuk tisztelt hirdetőinket, hogy a pályázati hirdetmények szövegéből kénytelenek vagyunk 

elhagyni azokat a pályázati feltételeket, amelyek közzététele jogszabályba ütközik, nem hatályos 

jogszabályon alapul, illetve indokolatlan diszkriminációt tartalmaz (pl. életkori, nemhez kötött, a 

magyar végzettséget vagy állampolgárságot preferáló előírások). 

A jogszabály alapján kötelezően meghirdetendő pályázatok térítésmentes közzétételére egy 

alkalommal van lehetőség, az ismételt közzététel az általános hirdetési árakon történik, amelyről az 

Egészségügyi Közlöny kiadója (a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft., telefonszám: 266-9290 vagy 

266-9294) ad felvilágosítást. 

A pályázatoknál kérjük – a hatályos jogszabályokra is figyelemmel – feltüntetni, hogy a pályázati 

határidő kezdő időpontjának a hirdető a megjelenés melyik helyét tekinti. Eltérő közlés hiányában 

a pályázati határidő hirdetmény szerinti kezdő időpontja az Egészségügyi Közlönyben való 

megjelenés. A Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság honlapján is megjelenő hirdetések 

esetén a honlapon feltüntetett határidők az irányadók, eltérő közlés esetén is. 

Amennyiben a közlésnél más időpontot nem jelöltünk meg, úgy a hirdetett állás a pályázatok 

elbírálását követően azonnal betölthető. Az állások bérezése a hatályos jogszabályok alapján történik. 

A szerkesztőség felhívja a hirdetők figyelmét arra, hogy a tévesen, hiányosan vagy félreérthető 

módon megfogalmazott és így megküldött hirdetésekből adódó esetleges hibákért felelősséget 

nem vállal. Az esetleges hibák elkerülése érdekében kérjük, hogy hirdetéseiket ne kézírásos 

formában juttassák el a szerkesztőség részére. Az olvashatatlanul megküldött hirdetések 

közzétételét nem vállaljuk. 

Megrendelt hirdetés közzétételének vagy ismételt közzétételének lemondását, módosítását a 

szerkesztőség csak írásban fogadja el, a hirdetést tartalmazó lapszám nyomdába adásának 

időpontjáig. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGYETEMI OKTATÓI, 

ILLETVE EGYETEMI INTÉZMÉNYEKBEN BETÖLTHETŐ EGYÉB ÁLLÁSOKRA 



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

1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet urológiai osztályra osztályvezető 

főorvos beosztás ellátására. 

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony (szakorvosi munkakör), 4 

hónap próbaidővel. 

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

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős. 

Munkavégzés helye: 1145 Budapest, Uzsoki utca 29–41. 

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

– az urológia osztály szakmai vezetésével összefüggő szervezési feladatok végrehajtása, területi 

ellátási kötelezettség megfelelő működtetése, 

– feladatait a munkaköri leírás tartalmazza, 

– gyakorolja a vezetői jogokat az SZMSZ szabályai, valamint a vonatkozó szabályok szerint. 

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

Pályázati feltételek: 

– orvosi diploma, 

– urológia szakvizsga, 

– legalább 5 év vezetői gyakorlat, 

– érvényes kamarai tagság, 

– érvényes működési engedély, 

– egészségügyi alkalmasság, 

– büntetlen előélet. 

A pályázat benyújtásánál előnyt jelent: 

– tudományos fokozat, 

– idegen nyelv ismerete, 

– további szakvizsgák. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakmai önéletrajz, 

– motivációs levél, 



– iskolai végzettséget, szakmai képesítést igazoló oklevelek, 

– 3 hónapál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– érvényes működési nyilvántartás igazolása, 

– érvényes MOK-tagság igazolása, 

– szakmai vezetési elképzelés, 

– az utolsó 5 év műtéti statisztikája, 

– publikációk (közlemények, könyvrészlet), 

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

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A pályázat benyújtásának módja: 

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

Budapest, Uzsoki utca 29–41.), 

– elektronikus úton: foigazgatosag@uzsoki.hu. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 29. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 28. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal 

betölthető. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: az álláspályázat elbírálása a szakmai kollégium 

véleményezése után, a szakmai vezető tanács véleményét figyelembe véve, főigazgatói hatáskörben 

történik. 

A pályázati kiírás közzétételének helye, határideje: 

– a szolgáltató központ honlapján: kozigallas.hu – 2019. április 19., 

– a kórház honlapján: www.uzsoki.hu – 2019. április 15. 

*** 

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 neurológiai 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: neurológiai 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 

neurológiai 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, 

– neurológiai 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, fekvőbeteg-szakellátásban (minimum II. progresszivitási szintű ellátónál) szerzett 

neurológus szakorvosi szakmai gyakorlat, 

– legalább 5 éves vezetői gyakorlat, 

– neurosonológiai licenc. 

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. 

július 1. napjával tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 21. 

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: „Neurológiai Osztály osztályvezető főorvos”, továbbá a hivatkozási számot: 

KCHPI/414/2019., 

– 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. június 25. 

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: 

– www.kozigallas.gov.hu, 

– https://unideb.hu/kenezy_korhaz_allasok, 

– http://www.kenezykorhaz.hu/allashirdetes. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 6. 

Hirdető egység neve: DE-KEK 

Érvényes: 2019. május 6–21. 

*** 

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 oktatási osztálya osztályvezető beosztásának 

(vezetői megbízásának) ellátására. 

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

A közalkalmazott által betöltendő munkakör: egyetemi okleveles ápoló. 

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 

Oktatási 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, valamint a munkáltató szervezet kollektív szerződésének 

rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– felsőfokú, egyetemi okleveles ápoló képesítés, 

– legalább 5 éves kórházi, gyakorlati oktatásszervezési szakmai gyakorlat, 

– büntetlen előélet, 

– cselekvőképesség (tizennyolcadik életév betöltése), 

– Magyar Egészségügyi Szakdolgozói 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: 

– egészségügyi gyakorlatvezetői képesítés, 

– legalább 5 éves szakirányú 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 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 – ide értve 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. 

július 1. napjával tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 21. 

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: „Oktatási Osztály osztályvezető”, továbbá a hivatkozási számot: KCHPI/683/2019., 

– 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. június 25. 

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: 

– www.kozigallas.gov.hu, 

– https://unideb.hu/kenezy_korhaz_allasok, 

– http://www.kenezykorhaz.hu/allashirdetes. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 6. 

Hirdető egység neve: DE-KEK 

Érvényes: 2019. május 6–21. 

*** 



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 fül-orr-gége, fej-és nyaksebészeti 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: fül-orr-gége 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 

fül-orr-gége, fej-és nyaksebészeti 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, 

– fül-orr-gégegyógyászat 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 5 éves vezetői gyakorlat, 

– további szakorvosi alap/ráépített szakképesítés megléte (így különösen, de nem kizárólag 

audiológia vagy csecsemő fül-orr-gégegyógyászat), 

– foniátria szakorvosi specializációs licenc [lásd a szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és 

szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzéséről szóló 23/2012. (IX. 14.) EMMI 

rendelet], 

– 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 – ide értve 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. 

július 1. napjával tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 21. 

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: „Fül-Orr-Gége, Fej- és Nyaksebészeti Osztály osztályvezető főorvos”, továbbá a 

hivatkozási számot: KCHPI/681/2019., 

– 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. június 25. 

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: 



– www.kozigallas.gov.hu, 

– https://unideb.hu/kenezy_korhaz_allasok, 

– http://www.kenezykorhaz.hu/allashirdetes. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 6. 

Hirdető egység neve: DE-KEK 

Érvényes: 2019. május 6-21. 

*** 

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 minőségirányítási osztálya osztályvezető 

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 

Minőségirányítási 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, valamint a munkáltató szervezet kollektív szerződésének 

rendelkezései az irányadók. 



Pályázati feltételek: 

– felsőfokú, egészségügyi ügyvitelszervező képesítés, 

– legalább 5 éves kórházi minőségbiztosítási tevékenységben szerzett szakmai gyakorlat, 

– büntetlen előélet, 

– cselekvőképesség (tizennyolcadik életév betöltése), 

– 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 szakirányú 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 igazoló okmányok (munkáltatói igazolások) másolata, 

– a szervezeti egység feladatainak ellátására, az egység fejlesztésére vonatkozó (szakmai) program a 

vezetői beosztásnak megfelelő feladat- és hatáskörben, illetve kompetenciakörben, 

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a jelentkező által benyújtott dokumentumokat az azt 

véleményező, elbíráló személyek és testületek – 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. 

július 1. napjával tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 21. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Pályi Anita mb. humánpolitikai igazgató 

nyújt, a 06 (52) 511-863-as 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: „Minőségirányítási Osztály osztályvezető”, továbbá a hivatkozási számot: 

KCHPI/682/2019., 

– 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. június 25. 

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: 

– www.kozigallas.gov.hu, 

– https://unideb.hu/kenezy_korhaz_allasok, 

– http://www.kenezykorhaz.hu/allashirdetes. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 6. 

Hirdető egység neve: DE-KEK 

Érvényes: 2019. május 6–21. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYVEZETŐI  

ÉS ORVOSVEZETŐI ÁLLÁSOKRA 



Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.) a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) alapján pályázatot hirdet a Budavári Önkormányzat 

Egészségügyi Szolgálata főigazgatói (magasabb vezető) álláshely betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

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

A magasabb vezetői megbízás kezdő időpontja: 2019. július 1. 

A magasabb vezetői megbízás megszűnésének időpontja: 2024. június 30. 

A munkavégzés helye: Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata (1122 Budapest, Maros utca 

16/B). 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: főigazgatói jogkörbe tartozó feladatok teljes körű 

ellátása. 

A munkakörbe tartozó főbb feladatok: 

– a főigazgató az intézmény egyszemélyi felelős vezetője, hatásköre kiterjed az intézmény közvetlen 

alárendeltségébe tartozó egységeire és azok közalkalmazottaira, 

– munkáltatói jogkört gyakorol az irányítási körébe tartozó egységek közalkalmazottai felett, 

– kapcsolatot tart a szerződéses viszonyban biztosított ellátások szolgáltatóival, ellenőrzi a nyújtott 

szolgáltatásokat, 

– felelős az intézmény gazdálkodásáért, a gyógyító-megelőző ellátás szakmai színvonaláért és az 

etikai követelmények betartásáért, 

– elkészíti az intézmény költségvetési koncepcióját, valamint gondoskodik a hatáskörébe tartozó 

közzétételi kötelezettségek megjelenéséről. 

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 és 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) rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– büntetlen előélet, 

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

rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz, 

– cselekvőképesség, 



– orvostudományi vagy egyéb egyetemi szintű végzettség, 

– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés (ide nem értve az EüM 

rendelet 7/C. § esetét), 

– legalább 5 éves vezetői gyakorlat, 

– a magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatójával közalkalmazotti 

jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető, 

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakmai önéletrajz, 

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó vezetői program, 

– képesítést tanúsító bizonyítványok, szakmai gyakorlatot igazoló okiratok hitesített másolatai, 

– 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– nyilatkozat/hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges kezeléséhez, 

– hozzájárulás ahhoz, hogy a pályázati anyagot a véleményezésre jogosultak megismerhessék, 

– nyilatkozat/hozzájárulás, hogy sikeres pályázat esetén vállalja az egyes vagyonnyilatkozat–tételi 

kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvényben meghatározott vagyonnyilatkozat-tételi eljárás 

lefolytatását, 

– nyilatkozat, hogy – pályázatával kapcsolatban – az eseti bíráló bizottsági, illetve testületi ülésen 

kívánja-e zárt ülés megtartását. 

A pályáztató a pályázati határidő leteltét követően az erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlási 

lehetőséget nem biztosít. Az erkölcsi bizonyítványt legkésőbb az eseti bíráló bizottság meghallgatásán 

be kell mutatni. 

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

ellátó szerv internetes oldalán (www.koziallas.gov.hu) való elsődleges közzétételtől számított 30 

napon belül nyújtható be. (2019.május 5.) 

A pályázattal kapcsolatos egyéb információ: 

– a pályáztató fenntartja azt a jogot, hogy a pályázat elbírálásából érvénytelenség miatt kerüljön 

kizárásra azon pályázó pályázata, aki a pályázat részeként benyújtandó dokumentumokat nem 

csatolja hiánytalanul, vagy aki határidőn túl nyújtja be, illetve aki nem a kiírásban meghatározott 

módon nyújtja be pályázatát, 

– a kinevezés 3 hónapos próbaidővel történik, 



– a pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Brezoczki Erika Erzsébet aljegyző nyújt a 

06 (1) 458-3028-as telefonszámon. 

A pályázat benyújtásának módja: 

– postai úton: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat címére történő megküldésével (1250 

Budapest, Pf. 35) 

– személyesen: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. földszinti ügyfélszolgálatán, zárt borítékban. Kérjük a 

borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör 

megnevezését: Főigazgató. 

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidő lejártát követő 60 napon belül. 

A pályázati kiírás közzétételének helye: 

– www.kozigallas.gov.hu, 

– Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat hirdetőtáblája (Ügyfélszolgálat, Budapest, 

Kapisztrán tér 1.) 

A munkáltatóval kapcsolatban további információ a www.budavar.hu honlapon szerezhető. 

*** 

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

osztály osztályvezető főorvos beosztás betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. A vezetői 

megbízás határozott időre, 5 évre szól. 

Foglalkoztatás jellege: közalkalmazotti jogviszony, teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: 5300 Karcag, Zöldfa utca 48. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

– az intézményben szakorvosi feladatok végzése, 

– kardiológiai rehabilitációs osztály osztályvezető főorvos feladatainak ellátása, 

– egészségügyi, szakmai tevékenység irányítása, felügyelete, 

– a betegellátás folyamatosságának biztosítása, szakmai összehangolása. 

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

szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az egészségügyi ágazati jogszabályok rendelkezései az 

irányadóak. 

Pályázati feltételek: 

– orvostudományi egyetemi végzettség, 



– szakirányú szakorvosi szakvizsga, 

– kórházi szakorvosi gyakorlat, 

– legalább 1–3 éves vezetői gyakorlat, 

– büntetlen előélet. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– orvosi diploma, szakirányú szakvizsgát igazoló okirat másolata, 

– részletes szakmai önéletrajz, vezetői program, 

– működési nyilvántartásba vételről szóló dokumentum másolata, 

– MOK-tagságot igazoló dokumentum, 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

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

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

megsemmisíti, vagy a pályázónak visszajuttatja. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. július 15. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 31. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton vagy személyesen intézményünk részére a következő címre: 5300 Karcag, Zöldfa utca 

48. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését a következők szerint: „Kardiológiai 

rehabilitációs osztály, osztályvezető főorvos”, 

– elektronikusan: Nagyné László Erzsébet mb. főigazgató részére, a foigazgato.kgkorhaz@externet.hu 

e-mail-címre. 

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

Hiányosan benyújtott pályázat az érvénytelenség jogkövetkezményét vonhatja maga után. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 14. 

KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 15. 

*** 

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

osztályvezető főorvos beosztás betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. A vezetői 

megbízás határozott időre, 5 évre szól. 



Foglalkoztatás jellege: közalkalmazotti jogviszony, teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: 5300 Karcag, Zöldfa utca 48. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

– az intézményben szakorvosi feladatok végzése, 

– sürgősségi betegellátó osztály osztályvezető főorvos feladatainak ellátása, 

– egészségügyi, szakmai tevékenység irányítása, felügyelete, 

– a betegellátás folyamatosságának biztosítása, szakmai összehangolása. 

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

szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az egészségügyi ágazati jogszabályok rendelkezései az 

irányadóak. 

Pályázati feltételek: 

– orvostudományi egyetemi végzettség, 

– sürgősségi orvostan vagy oxyológia és sürgősségi orvostan szakvizsga, 

– egészségügyben töltött szakmai tapasztalat, 

– legalább 1–3 éves vezetői gyakorlat, 

– büntetlen előélet. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– orvosi diploma, szakirányú szakvizsgát igazoló okirat másolata, 

– részletes szakmai önéletrajz, vezetői program, 

– működési nyilvántartásba vételről szóló dokumentum másolata, 

– MOK-tagságot igazoló dokumentum, 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

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

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

megsemmisíti, vagy a pályázónak visszajuttatja. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. július 15. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 31. 

A pályázatok benyújtásának módja: 



– postai úton vagy személyesen intézményünk részére a következő címre: 5300 Karcag, Zöldfa utca 

48. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését a következők szerint: „sürgősségi 

betegellátó osztály, osztályvezető főorvos”, 

– elektronikusan: Nagyné László Erzsébet mb. főigazgató részére, a foigazgato.kgkorhaz@externet.hu 

e-mail-címre. 

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

Hiányosan benyújtott pályázat az érvénytelenség jogkövetkezményét vonhatja maga után. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 14. 

KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 15. 

*** 

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

osztályvezető főorvos beosztás betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. A vezetői 

megbízás határozott időre, 5 évre szól. 

Foglalkoztatás jellege: közalkalmazotti jogviszony, teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: 5300 Karcag, Zöldfa utca 48. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

– az intézményben szakorvosi feladatok végzése, 

– belgyógyászati osztály osztályvezető főorvos feladatainak ellátása, 

– egészségügyi-, szakmai tevékenység irányítása, felügyelete, 

– a betegellátás folyamatosságának biztosítása, szakmai összehangolása. 

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

szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az egészségügyi ágazati jogszabályok rendelkezései az 

irányadóak. 

Pályázati feltételek: 

– orvostudományi egyetemi végzettség, 

– szakirányú szakorvosi szakvizsga, 

– kórházi szakorvosi gyakorlat, 

– legalább 1–3 éves vezetői gyakorlat, 

– büntetlen előélet. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 



– orvosi diploma, szakirányú szakvizsgát igazoló okirat másolata, 

– részletes szakmai önéletrajz, vezetői program, 

– működési nyilvántartásba vételről szóló dokumentum másolata, 

– MOK-tagságot igazoló dokumentum, 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

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

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

megsemmisíti, vagy a pályázónak visszajuttatja. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. július 15. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 31. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton vagy személyesen intézményünk részére a következő címre: 5300 Karcag, Zöldfa utca 

48. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését a következők szerint: „belgyógyászati 

osztály, osztályvezető főorvos”, 

– elektronikusan: Nagyné László Erzsébet mb. főigazgató részére, a foigazgato.kgkorhaz@externet.hu 

e-mail-címre. 

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

Hiányosan benyújtott pályázat az érvénytelenség jogkövetkezményét vonhatja maga után. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 14. 

KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 15. 

*** 

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

osztályvezető főorvos beosztás betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. A vezetői 

megbízás határozott időre, 5 évre szól. 

Foglalkoztatás jellege: közalkalmazotti jogviszony, teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: 5300 Karcag, Zöldfa utca 48. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

– az intézményben szakorvosi feladatok végzése, 

– traumatológiai osztály osztályvezető főorvos feladatainak ellátása, 



– egészségügyi, szakmai tevékenység irányítása, felügyelete, 

– a betegellátás folyamatosságának biztosítása, szakmai összehangolása. 

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

szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az egészségügyi ágazati jogszabályok rendelkezései az 

irányadóak. 

Pályázati feltételek: 

– orvostudományi egyetemi végzettség, 

– szakirányú szakorvosi szakvizsga, 

– kórházi szakorvosi gyakorlat, 

– legalább 1–3 éves vezetői gyakorlat, 

– büntetlen előélet. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– orvosi diploma, szakirányú szakvizsgát igazoló okirat másolata, 

– részletes szakmai önéletrajz, vezetői program, 

– működési nyilvántartásba vételről szóló dokumentum másolata, 

– MOK-tagságot igazoló dokumentum, 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

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

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

megsemmisíti, vagy a pályázónak visszajuttatja. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. július 15. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 31. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton vagy személyesen intézményünk részére a következő címre: 5300 Karcag, Zöldfa utca 

48. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését a következők szerint: „traumatológiai 

osztály, osztályvezető főorvos”, 

– elektronikusan: Nagyné László Erzsébet mb. főigazgató részére, a foigazgato.kgkorhaz@externet.hu 

e-mail-címre. 

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

Hiányosan benyújtott pályázat az érvénytelenség jogkövetkezményét vonhatja maga után. 



A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 14. 

KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 15. 

*** 

A Kátai Gábor Kórház (5300 Karcag, Zöldfa utca 48.) pályázatot hirdet aneszteziológiai és intenzív 

terápiás osztály osztályvezető főorvos beosztás betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. A vezetői 

megbízás határozott időre, 5 évre szól. 

Foglalkoztatás jellege: közalkalmazotti jogviszony, teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: 5300 Karcag, Zöldfa utca 48. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

– az intézményben szakorvosi feladatok végzése, 

– aneszteziológiai és intenzív terápiás osztály osztályvezető főorvos feladatainak ellátása, 

– egészségügyi-, szakmai tevékenység irányítása, felügyelete, 

– a betegellátás folyamatosságának biztosítása, szakmai összehangolása. 

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

szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az egészségügyi ágazati jogszabályok rendelkezései az 

irányadóak. 

Pályázati feltételek: 

– orvostudományi egyetemi végzettség, 

– szakirányú szakorvosi szakvizsga, 

– kórházi szakorvosi gyakorlat, 

– legalább 1–3 éves vezetői gyakorlat, 

– büntetlen előélet. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– orvosi diploma, szakirányú szakvizsgát igazoló okirat másolata, 

– részletes szakmai önéletrajz, vezetői program, 

– működési nyilvántartásba vételről szóló dokumentum másolata, 

– MOK-tagságot igazoló dokumentum, 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 



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

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

megsemmisíti, vagy a pályázónak visszajuttatja. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. augusztus 1. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 15. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton vagy személyesen intézményünk részére a következő címre: 5300 Karcag, Zöldfa utca 

48. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését a következők szerint: „aneszteziológiai 

és intenzív terápiás osztály, osztályvezető főorvos”, 

– elektronikusan: Nagyné László Erzsébet mb. főigazgató részére, a foigazgato.kgkorhaz@externet.hu 

e-mail-címre. 

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

Hiányosan benyújtott pályázat az érvénytelenség jogkövetkezményét vonhatja maga után. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 31. 

KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 15. 

*** 

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

főorvos beosztás betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. A vezetői 

megbízás határozott időre, 5 évre szól. 

Foglalkoztatás jellege: közalkalmazotti jogviszony, teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: 5300 Karcag, Zöldfa utca 48. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

– az intézményben szakorvosi feladatok végzése, 

– sebészeti osztály osztályvezető főorvos feladatainak ellátása, 

– egészségügyi, szakmai tevékenység irányítása, felügyelete, 

– a betegellátás folyamatosságának biztosítása, szakmai összehangolása. 

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

szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az egészségügyi ágazati jogszabályok rendelkezései az 

irányadóak. 

Pályázati feltételek: 



– orvostudományi egyetemi végzettség, 

– szakirányú szakorvosi szakvizsga, 

– kórházi szakorvosi gyakorlat, 

– legalább 1–3 éves vezetői gyakorlat, 

– büntetlen előélet. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– orvosi diploma, szakirányú szakvizsgát igazoló okirat másolata, 

– részletes szakmai önéletrajz, vezetői program, 

– működési nyilvántartásba vételről szóló dokumentum másolata, 

– MOK-tagságot igazoló dokumentum, 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

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

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

megsemmisíti, vagy a pályázónak visszajuttatja. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. augusztus 1. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 15. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton vagy személyesen intézményünk részére a következő címre: 5300 Karcag, Zöldfa utca 

48. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését a következők szerint: „sebészeti osztály, 

osztályvezető főorvos”, 

– elektronikusan: Nagyné László Erzsébet mb. főigazgató részére, a foigazgato.kgkorhaz@externet.hu 

e-mail-címre. 

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

Hiányosan benyújtott pályázat az érvénytelenség jogkövetkezményét vonhatja maga után. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 31. 

KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 15. 

*** 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete (3950 Sárospatak, Rákóczi út 32.) a 

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

Sárospatak Város Rendelőintézete intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. 



A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2019. szeptember 2-től 2024. 

augusztus 31-éig szól. 

A munkavégzés helye: 3950 Sárospatak, Comenius utca 20. 

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

– az intézmény szakmai vezetése, irányítása, munkájának megszervezése, a tevékenységek 

ellenőrzése, a költségvetésben jóváhagyott és megtervezett feladatok eredményes végrehajtásának 

és gazdaságos megoldásának biztosítása. 

– felelős az alapító okirat szerinti alaptevékenység megszervezéséért és folyamatos ellátás 

biztosításáért. 

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

rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– egyetemi szintű végzettség (orvostudományi vagy egyéb), 

– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés, 

– legalább 5 éves vezetői gyakorlat, 

– büntetlen előélet, 

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

rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz, 

– 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 1. § (2) bekezdése alapján a fenntartó felmentést adhat a vezetői 

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

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

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

számított – 5 éven belül történő megszerzését. 

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

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz, 

– egyetemi oklevél és menedzseri képesítés másolata, 



– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, 

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

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

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

véleményező bizottság meghallgatásának időpontjáig kell benyújtani), 

– szakmai, vezetői gyakorlat hitelt érdemlő igazolása, 

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

eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, 

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

testületek a személyét érintő ügy tárgyalásakor nyilvános ülést tartsanak. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2019. szeptember 2. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 31. 

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

képviselő-testülete címére történő megküldésével (3950 Sárospatak, Rákóczi út 32.). Kérjük a 

borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör 

megnevezését: Intézményvezető. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatok elbírálása a Kjt., valamint a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról 

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

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

írásbeli értesítést kapnak. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

www.sarospatak.hu – 2019. április 3. 

kozigallas.gov.hu – 2019. április 3. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK ORVOSI ÁLLÁSOKRA 

Budapest 

Baranya megye 

Bács-Kiskun megye 

Kisszállás Község Önkormányzat (6421 Kisszállás, Fő utca 28.) Képviselő-testülete pályázatot hirdet 

felnőtt háziorvosi körzet feladatainak területi ellátási kötelezettséggel, vállalkozási formában történő 

ellátására. 



Pályázati feltételek: 

– az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és 

fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben, az önálló orvosi tevékenységről 

szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben előírt 

feltételek megléte, 

– a praxisengedélyhez jogszabályban előírt feltételek igazolása, 

– büntetlen előélet. 

A pályázathoz csatolandó: 

– a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 11. §-a szerinti szakirányú végzettséget, szakképesítést igazoló 

okiratok másolata, 

– részletes szakmai tevékenységet bemutató önéletrajz, 

– vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok másolata, 

– egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolata, 

– egészségügyi vállalkozási engedély másolata, 

– praxisengedély feltételei fennállásának igazolása, 

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

eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, 

– pályázó nyilatkozata arról, hogy egyéni vagy társas vállalkozás formájában történne a feladat 

ellátása, 

– pályázó nyilatkozata arról, hogy nyilvános vagy zárt ülés keretében kéri a pályázat elbírálását, 

– Magyar Orvosi Kamarai tagsági igazolás, 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. 

Egyéb információk: az önkormányzat a nyertes pályázóval feladatellátási szerződést köt, melyben a 

felek a működés részletes feltételeit határozzák meg. A háziorvosi alapellátás keretébe tartozó 

feladatok finanszírozása a NEAK finanszírozás alapján történik. Szükség esetén szolgálati lakás 

biztosítható. Asszisztens személye biztosított. 

Feladatellátás időtartama: határozatlan idejű. 

Rendelési idő: heti 25 óra. 

Feladatellátás helye: önkormányzati tulajdonú rendelő, 6421 Kisszállás, Petőfi u. 22. 

Pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 3. 



A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kispál István polgármester nyújt a 06 (77) 557-

010-es telefonszámon. 

Munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör az engedélyek birtokában, legkorábban 2019. 

augusztus 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának módja: postai úton, Kisszállás Község Önkormányzata címére (6421 

Kisszállás, Fő utca 28.), kérjük a borítékon feltüntetni „Pályázat háziorvosi munkakör betöltésére”. 

Pályázat elbírálásának határideje és módja: a pályázat megismerését és személyes egyeztetést 

követően a pályázatokat Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el soron 

következő ülésén. 

*** 

Kisszállás Község Önkormányzata (6421 Kisszállás, Fő utca 28.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet háziorvosi munkakör betöltésére. 

Jogviszony időtartama: határozatlan idejű. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, heti 25 óra. 

Jogviszony formája: közalkalmazotti jogviszony. 

Munkavégzés helye: 6421 Kisszállás, Petőfi u. 22. 

Munkakörbe tartozó feladatok: 

– betegek gyógykezelése, szűrővizsgálatok elvégzése (közreműködik a népegészségügyi célú, célzott 

szűrővizsgálatokban), 

– beutalás az ellátórendszer magasabb szintjére (szakrendelések, kórházak, klinikák), 

– keresőképtelenség igazolása, 

– védőoltással kapcsolatos teendők, 

– fertőző betegségek bejelentése és gyógykezelése. 

Illetmény, juttatások: a Kjt. rendelkezései az irányadók. 

Egyéb információk: 

– asszisztens személye biztosított, 

– szükség esetén szolgálati lakás biztosítható. 

Pályázati feltételek: 

– orvosi diploma, valamint a szakképzettséget igazoló diploma, 

– magyar állampolgárság, 



– cselekvőképesség, 

– büntetlen előélet. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló iratok másolata, 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

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

eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, 

– pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását nyilvános vagy zárt ülés keretében kéri, 

– pályázó szakmai önéletrajza, 

– Magyar Orvosi Kamarai tagsági igazolás. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban – az engedélyek birtokában – 

2019. augusztus 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019.június 3. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton: a pályázatnak Kisszállás Község Önkormányzata címére történő megküldésével (6421 

Kisszállás, Fő utca 28.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 

azonosítószámot 233/2019., valamint a munkakör megnevezését: „Pályázat háziorvosi munkakör 

betöltésére”, 

– elektronikus úton: a pályázatnak a kisszallas.munkaugy@gmail.com e-mail-címre történő 

megküldésével. Kérjük, hogy a tárgymezőben a „Pályázat háziorvosi munkakör betöltésére” 

megnevezést tüntessék fel, 

– személyesen: Kispál István polgármesternél (6421 Kisszállás, Fő utca 28.). 

Pályázat elbírálásának határideje és módja: a pályázat megismerését és személyes egyeztetést 

követően a pályázatokat Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el soron 

következő ülésén. 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást 

eredménytelennek nyilvánítsa. 

Pályázat közzétételének időpontja, helye: 

– kozigallas.gov.hu honlapon: 2019. április 8. 

– helyben szokásos módon: 2019. április 8. 

Békés megye 



Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

Csongrád megye 

Fejér megye 

Győr-Moson-Sopron megye 

Hajdú-Bihar megye 

Heves megye 

Jász-Nagykun-Szolnok megye 

Komárom-Esztergom megye 

Nógrád megye 

Pest megye 

Nagykőrös Város Önkormányzata (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.) pályázatot hirdet Nagykőrös 

III. számú házi gyermekorvosi alapellátási körzet feladatainak ellátására. 

A munkahely és munkakör megnevezése: Nagykőrös III. számú gyermekorvosi alapellátási körzet, 

Nagykőrös, Széchényi tér 8. 

Ellátandó feladat: a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) 

EüM rendeletben (EüM rendelet) foglalt feladatok ellátása (iskola-egészségügyi feladatok ellátása is) 

területi ellátási kötelezettséggel, vállalkozási formában, az ügyeleti ellátásban való részvétel önkéntes 

vállalásával, önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés szerint. 

Pályázati feltételek: 

– az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) 

Korm. rendeletben, valamint az EüM rendeletben foglalt képesítési feltételek megléte, 

– szakmai alkalmassági orvosi vélemény, 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– képesítést igazoló okiratok hiteles másolata, 

– szakmai önéletrajz, motivációs levél, 

– működési nyilvántartásba való felvétel igazolása, 

– MOK-tagság igazolása, 

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

pályázatot megismerjék, és abba betekintsenek. 

Juttatások, egyéb információk: 



– szolgálati lakás kérdése személyes egyeztetés tárgyát képezi, 

– a praxisjog térítésmentesen kerül átadásra. 

Pályázat beadásának határideje: a megjelenéstől számított 30 napon belül. 

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázatot Nagykőrös Város Önkormányzat képviselő-

testülete bírálja el, a pályázati határidő lejártát követő ülésen. 

Az álláshely betölthetősége: az állás a pályázatok elbírálása után, a szükséges engedélyeztetési 

eljárást követően tölthető be. 

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

Szabolcs polgármester, részére (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.). 

Felvilágosítás kérhető: Aczél Zoltánnétól, az Önkormányzati Iroda vezetőjétől a 06 (53) 550-310-es 

telefonszámon. 

A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül 

eredménytelennek nyilvánítsa. 

A pályázat további közzétételének helye: Nagykőrös város honlapja. A honlapon az általános 

adatvédelmi tájékoztató elérhető. 

Somogy megye 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

Tolna megye 

Tolna Város Önkormányzatának képviselő-testülete (7130 Tolna, Hősök tere 1.) pályázatot ír ki 

Tolna I. sz. házi gyermekorvosi körzete orvosi feladatainak ellátására. 

Munkakör és munkahely megnevezése: 

– a I. sz. házi gyermekorvosi körzet [Tolna Város Önkormányzatának a háziorvosi körzethatárok 

meghatározásáról szóló 25/2008. (VI. 27.) rendeletében meghatározott településrész területe] címe: 

7130 Tolna, Deák F. utca 25. 

– a tevékenység vállalkozó háziorvosként látható el vagy határozatlan idejű közalkalmazotti 

jogviszonyban (megállapodás szerint). 

Pályázati feltételek: 

– a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM 

rendeletben előírt képesítési feltételek megléte, 

– az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, az önálló orvosi tevékenységről szóló 

2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet és az egészségügyi 

szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek teljesülése, 



– büntetlen előélet, 

– cselekvőképesség, 

– MOK-tagságról, nyilvántartásáról igazolás, 

– érvényes működési nyilvántartás igazolása, 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány megléte. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– végzettséget, szakirányú végzettséget igazoló dokumentumok hiteles másolata, 

– részletes szakmai önéletrajz, 

– egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolat, 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– vállalkozási formától függően, egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén a 

cégbírósági bejegyzést igazoló okirat és a társaság alapító okiratának hiteles másolata, 

– a járási hivatal határozata, hogy a pályázó megfelel a működtetési jog engedélyezésére nézve a 

jogszabályban megállapított feltételeknek, 

– vállalkozói kötelezettségvállalás arra vonatkozóan, hogy a pályázat megnyerése esetén 8 napon 

belül benyújtja a működési engedély iránti kérelmét a járási hivatalhoz, 

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

pályázati anyag kezeléséhez szükséges személyi adatait megismerjék, pályázatát nyílt vagy zárt 

ülésen tárgyalja a képviselő testület. 

Egyéb információk: 

– a pályázatot Tolna Város Polgármesterének címezve, a Tolnai Polgármesteri Hivatal címére (7130 

Tolna, Hősök tere 1.) kérjük benyújtani, 

– az az orvos, aki Tolna városában kíván letelepedni a pályázat elbírálása során előnyben részesül, 

ehhez támogatást biztosítunk (megállapodás szerint). 

A pályázat benyújtásának határideje: a közigállás honlapján történő megjelenéstől számított 60 nap. 

Elbírálási határidő: a benyújtási határidő lejártát követő képviselő-testületi ülés. 

Az állás betölthető: a pályázat elbírálását követően. 

A praxis működtetési jogát az önkormányzat térítésmentesen adja át a szükséges szerződések 

megkötése alapján. 

A háziorvosi tevékenység a Képviselő-testület döntését követően, a praxisengedély beszerzése és a 

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel történő szerződéskötés után azonnal gyakorolható. 



Információ kérhető: 

– dr. Barna Györgyi vezető háziorvostól a 06 (30) 852-0850-es telefonszámon, 

– Ezerné dr. Huber Évától, Tolna Város jegyzőjétől a 06 (74) 540-800-as telefonszámon. 

Vas megye 

Veszprém megye 

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

pályázatot hirdet az alábbi szakorvosi állásokra: 

Szemész szakorvosi állás 

Feladat: az egynapos szemsebészeti tevékenység koordinálása, vezetése. 

Feltétel: szemész szakorvosi végzettség. 

Pályázati anyag tartalma: 

– önéletrajz, 

– szakmai pályafutás, 

– orvosi diploma, 

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

okiratok másolatai, 

– érvényes működési nyilvántartás igazolásának másolata, 

– külföldön szerzett diploma esetén honosítás. 

Egyéb információk: 

– az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető, 

– a pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kell benyújtani, 

– bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi. 

Csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvosi állás 

Feltétel: csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvosi végzettség. 

Pályázati anyag tartalma: 

– önéletrajz, 

– szakmai pályafutás, 

– orvosi diploma, 



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

okiratok másolatai, 

– érvényes működési nyilvántartás igazolásának másolata, 

– külföldön szerzett diploma esetén honosítás. 

Egyéb információk: 

– az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető, 

– a pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kell benyújtani, 

– bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi. 

Szülész-nőgyógyász szakorvosi állás 

Feltétel: szülész-nőgyógyász szakorvosi végzettség. 

Pályázati anyag tartalma: 

– önéletrajz, 

– szakmai pályafutás, 

– orvosi diploma, 

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

okiratok másolatai, 

– érvényes működési nyilvántartás igazolásának másolata, 

– külföldön szerzett diploma esetén honosítás. 

Egyéb információk: 

– az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető, 

– a pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kell benyújtani, 

– bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi. 

Sebész szakorvosi állás 

Feltétel: sebész/traumatológus szakorvosi végzettség. 

Pályázati anyag tartalma: 

– önéletrajz, 

– szakmai pályafutás, 

– orvosi diploma, 



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

okiratok másolatai, 

– érvényes működési nyilvántartás igazolásának másolata, 

– külföldön szerzett diploma esetén honosítás. 

Egyéb információk: 

– az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető, 

– a pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kell benyújtani, 

– bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi. 

Belgyógyász szakorvosi állás 

Feltétel: belgyógyász szakorvosi végzettség, belgyógyász szakorvos-jelöltség. 

Pályázati anyag tartalma: 

– önéletrajz, 

– szakmai pályafutás, 

– orvosi diploma, 

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

okiratok másolatai, 

– érvényes működési nyilvántartás igazolásának másolata, 

– külföldön szerzett diploma esetén honosítás. 

Egyéb információk: 

– az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető, 

– a pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kell benyújtani, 

– bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi, 

– szakvizsga előtt álló (rezidens) jelentkezését is elfogadjuk. 

Radiológus szakorvosi állás 

Feltétel: radiológus szakorvosi végzettség. 

Pályázati anyag tartalma: 

– önéletrajz, 

– szakmai pályafutás, 



– orvosi diploma, 

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

okiratok másolatai, 

– érvényes működési nyilvántartás igazolásának másolata, 

– külföldön szerzett diploma esetén honosítás. 

Egyéb információk: 

– az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető, 

– a pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kell benyújtani, 

– bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi. 

Sürgősségi Betegellátó Osztályra szakorvosi állás 

Feltétel: szakorvosi végzettség. 

Pályázati anyag tartalma: 

– önéletrajz, 

– szakmai pályafutás, 

– orvosi diploma, 

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

okiratok másolatai, 

– érvényes működési nyilvántartás igazolásának másolata, 

– külföldön szerzett diploma esetén honosítás. 

Egyéb információk: 

– az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető, 

– a pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kell benyújtani, 

– bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi. 

Bőrgyógyász szakorvosi állás 

Feltétel: bőrgyógyász szakorvosi végzettség. 

Pályázati anyag tartalma: 

– önéletrajz, 

– szakmai pályafutás, 



– orvosi diploma, 

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

okiratok másolatai, 

– érvényes működési nyilvántartás igazolásának másolata, 

– külföldön szerzett diploma esetén honosítás. 

Egyéb információk: 

– az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető, 

– a pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kell benyújtani, 

– bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi. 

Onkológus szakorvosi állás 

Feltétel: onkológus szakorvosi végzettség. 

Pályázati anyag tartalma: 

– önéletrajz, 

– szakmai pályafutás, 

– orvosi diploma, 

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

okiratok másolatai, 

– érvényes működési nyilvántartás igazolásának másolata, 

– külföldön szerzett diploma esetén honosítás. 

Egyéb információk: 

– az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető, 

– a pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kell benyújtani, 

– bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi. 

Valamennyihez: 

A pályázatokkal kapcsolatban további felvilágosítást nyújt Dr. Vörös Ibolya főigazgató, 8500 Pápa, 

Jókai utca 5–9., a 06 (89) 514-002-es telefonszámon. 

Zala megye 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSHEZ KÖTÖTTÁLLÁSOKRA 



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

osztályvezető ápoló beosztás betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A. §-a szerinti próbaidővel. A 

vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól. 

Foglalkoztatás jellege: közalkalmazotti jogviszony, teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Kátai Gábor Kórház Ápolási osztály II. 5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos utca 68. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

– jogszabályban meghatározott és a szakmai kompetenciáknak megfelelő munkavégzés, 

– az ápolási osztályon a szakmai előírásnak megfelelően, osztályvezető ápolói feladatok ellátása. 

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

ágazati jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 

Pályázati feltételek: 

– emelt szintű, szakirányú egészségügyi végzettség, 

– kórházi gyakorlat, 

– büntetlen előélet. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakirányú végzettséget igazoló okirat másolata, 

– részletes szakmai önéletrajz, vezetői program, 

– működési nyilvántartásba vételről szóló dokumentum másolata, 

– Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarai tagságot igazoló dokumentum, 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

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

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

megsemmisíti, vagy a pályázónak visszajuttatja. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. július 15. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 31. 

A pályázatok benyújtásának módja: 



– postai úton vagy személyesen intézményünk részére a következő címre: 5300 Karcag, Zöldfa utca 

48. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését a következők szerint: „ápolási osztály II. 

Kunhegyes, osztályvezető ápoló”, 

– elektronikusan: Nagyné László Erzsébet mb. főigazgató részére, a foigazgato.kgkorhaz@externet.hu 

e-mail-címre. 

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

Hiányosan benyújtott pályázat az érvénytelenség jogkövetkezményét vonhatja maga után. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 14. 

KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 15. 

*** 

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 főnővér beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

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

A munkavégzés helye: 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9. 

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

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

orvosszakmai vezetőjével, 

– gondoskodik az anyagi eszközök hatékony felhasználásáról, 

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

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

– figyeli az ápolás korszerűsítésének lehetőségeit, 

– javaslatot tesz, tehet az ápolás színvonalának emelésére, 

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

protokollok alapján végzi feladatait. 

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

tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény rendelkezései az 

irányadók. 

Pályázati feltételek: 



– főiskolai végzettség, diplomás ápoló, 

– gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások), 

– egészségügyi alkalmasság, 

– büntetlen előélet, 

– cselekvőképesség, 

– érvényes működési engedély és kamarai tagság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: középfokú végzettség, csecsemő- és gyermekápoló. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakmai önéletrajz, 

– szakmai vezetői program, 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata, 

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

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

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

oldaláról, 

– érvényes működési engedély és kamarai tagság igazolása, 

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal 

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 20. 

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

nyújt, a 06 (47) 525-305-ös telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház címére történő megküldésével (3980 

Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 

azonosító számot: 27/03/2019, valamint a beosztás megnevezését: csecsemő és gyermekgyógyász 

osztályvezető főnővér, 

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

címen keresztül, 

– személyesen: Bányácskiné Szabó Ildikó mb. ápolási igazgatónál 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 

9. 



A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatról az mb. főigazgató dönt, a véleményező 

bizottság véleményének figyelembevételével. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 31. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– www.aeek.hu – 2019. április 4., 

– www.kozigallas.hu – 2019. április 4. 

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

*** 

Magyarnándor Község Önkormányzata (2694 Magyarnándor, Fő út 88.) pályázatot hirdet védőnői 

állás betöltésére, területi ellátási kötelezettséggel. A feladat ellátásához saját gépjármű szükséges. 

A körzethez tartozó települések: Magyarnándor, Debercsény, Becske. 

Pályázati feltételek: 

– egészségügyi főiskola védőnői szakán szerzett diploma, 

– büntetlen előélet, 

– felhasználói szintű számítógép ismeret, 

– jogosítvány. 

Pályázathoz benyújtandó dokumentumok: 

– részletes szakmai önéletrajz, 

– a végzettséget igazoló dokumentumok hiteles másolata, 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, 

– igazolvány a működési nyilvántartásba vételről, 

– nyilatkozat, mely szerint hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati 

anyagot megismerjék, 

– gépjárművezetői engedély másolata. 

Juttatások, egyéb információk: a feladatellátás az önkormányzatok által biztosított rendelőben 

történik. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 15. 

Pályázat elbírálása: a benyújtási határidőt követő első képviselő-testületi ülésen. 

Az álláshely betölthetősége: a pályázat elbírálását követően, megállapodás szerint. 



A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot 1 példányban, zárt borítékban kell benyújtani. A 

borítékra rá kell írni: „Védőnői pályázat”. 

A pályázat benyújtásának helye: Magyarnándor Község Önkormányzata (2694 Magyarnándor, Fő út 

88.), Sándor István polgármesternél. 

A pályázattal kapcsolatos bővebb felvilágosítást nyújt: Sándor István polgármester a 06 (35) 572-

001-es telefonszámon. 

 


