
Pályázati hirdetmény betölthető állásokra 

2019. EüK 20. szám pályázati felhívás 

hatályos: 2019.12.17 - 

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 EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYVEZETŐI  

ÉS ORVOSVEZETŐI ÁLLÁSOKRA 

Az Országos Sportegészségügyi Intézet (1113 Budapest, Karolina út 27.) a közalkalmazottak 

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

Sportegészségügyi Intézet Sportsebészeti 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, 5 évre szól. 

A munkavégzés helye: 1113 Budapest, Karolina út 27. 

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

feladatok ellátása a Sportsebészeti Osztályon. 

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

irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– orvosi diploma, 

– ortopédiai szakorvosi vizsga. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– egyetem, 

– tudományos fokozat, 

– vezetői gyakorlat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakmai önéletrajz, 

– szakképesítést igazoló bizonyítványok másolata, 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, 

– érvényes működési nyilvántartás, 

– érvényes MOK tagság, 

– nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot a pályázatok értékelésében résztvevő személyek 

megismerhetik, 

– nyilatkozat arról, hogy jogviszony létesítése esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének 

eleget tesz. 



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

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 30. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Soós Ágnes főigazgató főorvos nyújt, a 06 

(1) 488-6111-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Országos Sportegészségügyi Intézet címére történő megküldésével 

(1113 Budapest, Karolina út 27.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 

azonosító számot: 92/2019, valamint a beosztás megnevezését: osztályvezető főorvos, 

– elektronikus úton Dr. Soós Ágnes főigazgató főorvos részére a foig@osei.hu e-mail-címen keresztül. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 6. 

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

*** 

A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet (1204 Budapest, Köves utca 1.) főigazgatója 

pályázatot hirdet a kórházban működő Központi Laboratóriumban szakorvos, vagy szakgyógyszerész, 

vagy biokémikus munkakör betöltésére és Központi Laboratórium vezető beosztás ellátására. 

Jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás a kinevezéstől kezdődően 5 éves határozott 

időre szól. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet,1204 Budapest, Köves utca 1. 

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

laboratóriuma elvégzi az intézet osztályairól küldött minták vizsgálatát és leletezését a külön 

szabályzatban és működési rendben meghatározottak alapján. 

Vezetői feladatok: 

– felelős az érvényben lévő belső szabályok, valamint a magasabb szintű előírások, szakmai 

rendelkezések és irányelvek rendelkezéseinek megtartásáért, az osztály munkafegyelméért, etikai 

követelmények és elvárások betartásáért, orvosi titoktartási kötelezettség megtartásáért, 

– irányítja és ellenőrzi az osztály szakmai tevékenységét, az elkészült laboratóriumi leletek 

szakszerűségét, gyors kiadását, 

– ellenőrzi a műszerek működését; dokumentációs és információs tevékenységet. 

Illetmény, juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, illetve 

megállapodás alapján. 



Pályázati feltételek: 

– orvosi laboratóriumi diagnosztikai szakorvos, vagy klinikai laboratóriumi diagnosztikai 

szakgyógyszerész, vagy klinikai biokémikus szakképesítés (és a szakképesítés megszerzését követően 

minimum 5 éves laboratóriumi gyakorlat), 

– magyar állampolgárság, 

– büntetlen előélet, 

– a munkakörre vonatkozó egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 3 éves laboratóriumi gyakorlat 

A pályázati dokumentációnak az alábbiakat szükséges tartalmaznia: 

– a pályázó személyi adatait, elérhetőségét, 

– részletes fényképes szakmai önéletrajzot, 

– szakmai-vezetői elképzeléseit, 

– képesítést igazoló okiratok másolatát, 

– érvényes működési engedélyt, 

– érvényes MOK/MGYK tagsági igazolást, 

– nyilatkozatot büntetlen előéletről, 

– nyilatkozatot, illetve hozzájárulást arra vonatkozóan, hogy a pályázó pályázati dokumentációját a 

pályázatok elbírálásában résztvevő személyek megismerhetik. 

Közigállás honlapon (www.kozigallas.gov.hu) történő megjelenés: 2019. december 5. 

Pályázati benyújtásának határideje: 2020. január 5. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 20. 

A pályázati eljárás: a pályázati felhívásban megadott, teljes körű pályázati anyaggal rendelkező 

pályázók személyes meghallgatása a Szakmai Vezető Testület és az Ad Hoc Bizottság részéről. A 

nyertes pályázó kiválasztása a Szakmai Kollégium és az Orvosi/Gyógyszerészi Kamara véleményét 

követően történik. 

A munkakör betölthetőségének várható időpontja: a munkakör a pályázati eljárást követően 

azonnal betölthető. 

A pályázati dokumentáció benyújtásának módja: elektronikus úton az orvos@delpestikorhaz.hu e-

mail-címre, Dr. Ralovich Zsolt főigazgató részére címezve. 



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

124/2019/PÁ, valamint pozíció megjelölése: „Központi Laboratóriumban szakorvos, vagy 

szakgyógyszerész, vagy biokémikus munkakör – laborvezető beosztással”. 

A hirdetmény közzétételi helyei: 

– www.delpestikorhaz.hu, 

– www.kozigallas.gov.hu. 

*** 

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

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

és Intenzív Betegellátó osztályán osztályvezető főorvos anaesthesiológus szakorvos osztályvezető 

főorvosi megbízással) munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Vaszary Kolos Kórház Központi Aneszteziológiai és Intenzív Betegellátó 

osztálya és ambulanciái (2500 Esztergom, Petőfi S. utca 26–28.). 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

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

szakmai egységét, 

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

– az osztály költséghatékony működtetése. 

Illetmény és juttatások: bérezés megállapodás szerint. 

Pályázati feltételek: 

– orvostudományi egyetemi végzettség, 

– aneszteziológus és intenzív terápiás szakvizsga, 

– büntetlen előélet, 

– 5 év szakmai gyakorlat, 

– finanszírozási alapelvek ismerete, kódolás ismerete. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– hyperbar orvoslásban való jártasság, 

– búvárképesítés, 



– jó kommunikációs képesség, 

– korábbi vezetői tapasztalat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz, 

– személyi és foglalkoztatási adatok, 

– diploma, szakorvosi bizonyítvány másolata, 

– érvényes erkölcsi bizonyítvány, 

– működési nyilvántartás igazolása, 

– az osztály működtetésére vonatkozó szakmai koncepció, 

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

beletekinthetnek és véleményezhetik. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020. február 1-jétől. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 20. 

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidőt követő 5 munkanap. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

Személyesen vagy postai úton, a Vaszary Kolos Kórház, Esztergom címére (2500 Esztergom, Petőfi S. 

utca 26–28.). A pályázattal kapcsolatos további információ Dr. Kanász Gábor főigazgatótól kérhető a 

06 (30) 948-5538-as telefonszámon. 

A közigállás honlap (www.kozigallas.gov.hu) publikálási időpontja: 2019. november 21. 

*** 

A Szent Margit Kórház – Budapest (1032 Budapest, Bécsi út 132.) a közalkalmazottak jogállásáról 

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

osztályvezető főorvos/sebész szakorvos munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

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

A munkavégzés helye: 1032 Budapest, Bécsi út 132. 

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

– a Sebészeti Osztály tevékenységével kapcsolatos szervezési, irányítási, ellenőrzési és értékelési 

feladatok elvégzése, 



– szakorvosi tevékenység végzése az osztályon. 

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

irányadók. Bérezés megegyezés szerint. 

Pályázati feltételek: 

– egyetem, sebész szakvizsga, 

– büntetlen előélet, 

– vezetői gyakorlat, 

– szakmai gyakorlat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– egészségügyi menedzser diploma, 

– minőségirányításban szerzett tapasztalat, 

– jártasság az esetleges betegpanaszok kezelésében, elbírálásában, 

– szakmai társaságban vezetőségi tagság, 

– jó kommunikatív és kooperációs képesség, 

– laparoscopos sebészetben szerzett igazolt jártasság, 

– egynapos sebészeti ellátásban szerzett gyakorlat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– önéletrajz, 

– motivációs levél, 

– végzettséget, képezettséget igazoló dokumentumok másolatai, 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan, 

– Magyar Orvosi Kamarai tagsági igazolása, 

– működési nyilvántartásba történt felvétel igazolásának másolata, 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány sikeres pályázó esetén, 

– hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázó anyagát a vonatkozó jogszabályok szerint az erre jogosultak 

megismerhetik, 

– minden olyan dokumentum, amelyet a pályázó az elbírálásnál fontosnak tart, 

– vezetői, szakmai gyakorlat igazolása, 



– az előnyt teljesítő feltétételek esetén annak igazolása. 

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

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 20. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az Orvosigazgatóság nyújt, a 06 (1) 250-

2170/1377-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Szent Margit Kórház – Budapest címére történő megküldésével (1032 

Budapest, Bécsi út 132.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 

számot: 249/2019, valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető főorvos/sebész szakorvos, 

– elektronikus úton az Orvosigazgatóság részére a orvosigazgato@sztmargit.hu e-mail-címen 

keresztül. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: személyes meghallgatásra – a pályázati feltételeknek 

megfelelt pályázók közül – kizárólag azok kerülnek behívásra, akiket az elbírálásban résztvevők 

megfelelőnek ítélnek. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 15. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Szent Margit Kórház honlapja. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a Szent Margit Kórház mint álláspályázatot 

hirdető az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig 

kezeli, ezt követően a benyújtott pályázati anyagot megsemmisíti. A Szent Margit Kórház arra 

illetékes munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával 

összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a pályázó személyes adataihoz hozzáférhetnek, 

azokat kezelhetik. 

*** 

A Békés Megyei Központi Kórház (5700 Gyula, Semmelweis utca 1.) pályázatot hirdet 3. Krónikus 

Belgyógyászati Osztály osztályvezető főorvosi állására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: a kinevezés határozatlan idejű, szakorvosi munkakörre 

történik. 

A vezetői megbízás időtartama: az osztályvezető főorvosi megbízás határozott időre, 5 évre szól. 

A munkavégzés helye: 5700 Gyula, Semmelweis utca 1. 

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

– a fekvőbeteg osztály vezetése, a magas színvonalú szakmai működés biztosítása, 

– az erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás, 



– a betegellátást végző orvosok tevékenységének irányítása, 

– a jogi és a szakmai szabályoknak megfelelő működésről való gondoskodás, 

– a minőségfejlesztési rendszer működésének biztosítása a szervezeti egységben, 

– a szervezeti egység munkatársai szakmai felkészültségének folyamatos ellenőrzése, a 

teljesítmények értékelése, 

az etikai- és munkafegyelem betartásáról való gondoskodás. 

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

Kollektív Szerződés rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– általános orvosi diploma, 

– belgyógyászat szakvizsga, 

– legalább 10 év szakorvosi tapasztalat, 

– menedzsment- és minőségügyi szemlélet, 

– egyéni rátermettség. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– geriátriai szakvizsga, 

– a szakterületen belül speciális területeken való jártasság, 

– egyetemi gyakorlat, 

– vezetői gyakorlat, 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz, 

– végzettséget igazoló okiratok hiteles másolata, 

– vezetői koncepció, 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– érvényes működési nyilvántartás igazolásának másolata, 

– publikációs jegyzékek, 

– kamarai tagság igazolása, 



– nyilatkozat, hogy a pályázatot az illetékes bizottság megismerhesse. 

A munkakör/beosztás betölthetőségének időpontja: 2020. február 3-tól betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 3. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton a Békés Megyei Központi Kórház címére 3 egyező 

példányban történő megküldésével (5700 Gyula, Semmelweis utca 1.). 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 27. 

Közigállás honlapon (www.kozigallas.gov.hu) történő publikálás időpontja: 2019. november 22. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 

– www.bmkk.eu, 

– www.aeek.hu. 

*** 

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: 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, lakhatási támogatást biztosítunk) az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– általános orvosi diploma, 

– szakirányhoz kapcsolódó szakvizsga, 

– egészségügyi alkalmasság, 



– büntetlen előélet, 

– cselekvőképesség, 

– érvényes működési nyilvántartás és kamarai tagság. 

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 nyilvántartás és kamarai tagság igazolása, 

– publikációk, előadások címjegyzéke. 

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

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 15. 

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: 11/11/2019, 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. főigazgatónál (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: 2020. január 31. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 



– www.aeek.hu – 2019. november 20., 

– www.kozigallas.hu – 2019. november 20. 

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 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: 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 nyilvántartás, 

– kamarai tagság. 

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 nyilvántartás és kamarai tagság igazolása, 

– publikációk, előadások címjegyzéke. 

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

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 15. 

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: 11/11/2019, 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 részére (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: 2020. január 31. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– www.aeek.hu – 2019. november 20., 

– www.kozigallas.gov.hu – 2019. november 20. 

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

*** 

A Tolna Megyei Balassa János Kórház (7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5–7.) felvételt hirdet a 

Szemészeti Osztály osztályvezetői beosztás ellátására. Az osztályvezetői beosztás ellátására 

vonatkozó megbízással egyidejűleg szemész szakorvos munkakörbe kinevezhető. 



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

A közalkalmazott által betöltendő munkakör: szemész szakorvos. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

A megbízási/munkáltatói jogkör gyakorlója: a Tolna Megyei Balassa János Kórház főigazgatója. 

A munkavégzés helye: Tolna Megyei Balassa János Kórház (Tolna megye, 7100 Szekszárd, Béri Balogh 

Ádám utca 5–7.). 

Munkaköri feladatok: az osztályvezető feladatát képezi 

– a Szemészeti Osztály, az ambulanciák és a szakrendelés szakmai tevékenységének tervezése, 

szervezése, irányítása és ellenőrzése, 

– rezidensek, szakorvosjelöltek, orvostanhallgatók oktatása, 

– az osztály gazdálkodásának és minőségirányítási rendszerének felügyelete, fejlesztése, 

hatékonyabbá tétele, 

– az osztály szakmai irányelveinek, megújítási lehetőségeinek bevezetése, vezetése, 

– munkaköri leírásában foglalt feladatok. 

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

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 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 irányadók, illetve megegyezés szerint. 

Pályázati feltételek: 

– orvosi diploma, szemészet szakorvosi szakvizsga, 

– legalább 8–10 éves szakorvosi gyakorlat, 

– büntetlen előélet, 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság, 

– MOK-tagság, 

– érvényes működési nyilvántartás. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– PhD fokozat, 



– vezetői tapasztalat, 

– további szakvizsga megléte, 

– egészségügyi menedzser/jogi szakokleveles orvos és egészségügyi szakember végzettség megléte, 

– finanszírozásban szerzett jártasság, 

– a kiírásnál magasabb szakmai tapasztalat, 

– szakmai nyelvvizsga angol, német vagy mindkét nyelvből, 

– tudományos tevékenység, 

– klinikán szerzett szakmai tapasztalat. 

A pályázatot írásban kérjük benyújtani, mellé csatoltan: 

– részletes szakmai önéletrajz, 

– vezetői koncepció, 

– orvosszakmai koncepció kiemelten a betegellátás és szervezés szemszögéből (szakmai innováció, új 

műtéti eljárások gyakorlati alkalmazásai, azokban szerzett jártasság, készségek ismertetése stb.), 

– végzettséget igazoló okiratok (bizonyítványok, oklevelek) hiteles másolata, 

– tudományos publikációk és egyéb prezentációk jegyzéke, 

– érvényes működési nyilvántartás igazolása, 

– hozzájárulási nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez és a pályázat tartalmának harmadik 

személlyel történő közléséhez, 

– hatósági erkölcsi bizonyítvány kérelem benyújtását igazoló dokumentum, vagy 3 hónapnál nem 

régebbi erkölcsi bizonyítvány. 

A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák: 

– magas szintű szakmai tudás, 

– analizáló-szintetizáló képesség, 

– megbízhatóság, 

– igényesség, 

– határozottság, 

– kiemelkedő kommunikációs készség, 

– gyors döntési képesség, 

– stressztűrés, 



– empátia. 

A pályázatok benyújtási határideje: 2019. december 31. 

A pályázatok elbírálásának legkésőbbi határideje: 2020. március 16. 

Az álláshely betölthetősége: az álláshely a munkáltató véleményező bizottságának, Szakmai Vezető 

Testületnek, és az Egészségügyi Szakmai Kollégium véleményezése és döntése után tölthető be, 

legkésőbb 2019. július 1-jével. 

A közigállás (www.kozigallas.gov.hu) honlapon történő publikálás időpontja: 2019. november 26. 

További felvilágosítás az alább elérhetőségen kérhető: 

– telefon: 06 (74) 501-600, főigazgatóság, 

– e-mail-cím: foigazgato@tmkorhaz.hu, 

– levelezési cím: Tolna Megyei Balassa János Kórház Főigazgatói titkárság, 7100 Szekszárd, Béri 

Balogh Ádám utca 5–7. 

*** 

Tata Város Önkormányzata (2890 Tata, Kossuth tér 1.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény 

intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 20 órás. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2020. június 1-jétől 2025. 

május 31-éig szól. 

A munkavégzés helye: 2890 Tata, Fürdő utca 19. 

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

– az intézmény alapító okiratában meghatározott feladatok végrehajtása kapcsolt munkakörben, 

– az intézmény jogszerű működésének biztosítása, 

– az egészségügyi alapellátáshoz tartozó szolgálatok munkájának szervezése. 

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

irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– orvostudományi vagy egyéb egyetemi szintű végzettség, 

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, 



– 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 öt éven belül történő megszerzését, 

– magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy 

a megbízással egyidejűleg kinevezhető. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz, 

– egyetemi oklevél és menedzseri képesítés igazolásának közjegyző által hitelesített másolata, 

– intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, 

– a Kjt. 20.§-ának való megfelelést igazoló, érvényes erkölcsi bizonyítvány – azzal, hogy a munkakör 

része 18. életévet be nem töltött személyekkel való kapcsolattartás – a büntetlen előélet, valamint 

annak igazolására, hogy nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya 

alatt, 

– 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 ahhoz, hogy a pályázatot véleményező és elbíráló 

testületek a személyét érintő ügy tárgyalásakor nyilvános ülést tartson. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2020. június 1. napjától tölthető 

be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 30. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bálint Anita Humánszolgáltatási irodavezető 

nyújt, a 06 (34) 588-662-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak 2 példányban (eredeti + másolati 

példány, mely csak az önéletrajzot és a vezetési programot tartalmazza) a Tata Város Önkormányzata 



címére történő megküldésével (2890 Tata, Kossuth tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 

adatbázisban szereplő azonosító számot: IX/28-8/2019. , valamint a beosztás megnevezését: 

Intézményvezető. 

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

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

történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendeletnek (Korm. rendelet) 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: 2020. május 29. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.tata.hu 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: amennyiben az állást elnyerő pályázó nem 

az intézmény közalkalmazottja, úgy a vezetői megbízással egyidejű közalkalmazotti kinevezése a 

Korm. rendelet 1. mellékletében feltüntetett szakképesítést igénylő munkakörben történik. Az 

intézménynél létesült jogviszony esetében 4 hónap próbaidő kerül kikötésre, figyelemmel a Korm. 

rendelet 5. §-ában foglaltakra. A pályázati határidőnél a postára adás idejét kell figyelembe venni. A 

képviselő-testület a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK ORVOSI ÁLLÁSOKRA 

Budapest 

Baranya megye 

Bács-Kiskun megye 

Békés megye 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

Csongrád megye 

Fejér megye 

Győr-Moson-Sopron megye 

Hajdú-Bihar megye 

Heves megye 

A Mátrai Gyógyintézet (3200 Gyöngyös, Hrsz. 7151.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet általános orvos munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Mátraháza. 



A munkakörbe tartozó feladatok: 

– az intézet gyógyító munkájában való részvétel, 

– a munkaköri leírásban foglaltak alapján a kijelölt betegellátó osztályon orvosi tevékenység végzése, 

– aktív részvétel a pulmonológiai, a bronchológiai, valamint az intervenciós bronchológiai team 

munkájában. 

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

irányadók, további részletek egyeztetése személyesen történik. 

Pályázati feltételek: 

– egyetem, általános orvosi vizsga, 

– pályakezdők jelentkezését is várjuk, 

– magyar nyelvtudás, 

– büntetlen előélet, 

– cselekvőképesség, 

– egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– érvényes működési nyilvántartás igazolása, 

– végzettséget igazoló okiratok egyszerű másolatban, 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (csak felvétel esetén), 

– fényképes szakmai önéletrajz, 

– beleegyező nyilatkozat a pályázat megismeréséhez és az elbírálásához történő felhasználáshoz a 

pályázat elbírálásában résztvevők részére. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően – 4 

hónapos próbaidő kikötésével – azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: az Egészségügyi Közlönyben történő megjelenést követő 30. 

nap. 

A pályázati kiírással, illetve a munkakörrel kapcsolatosan további információt Dr. Urbán László PhD. 

főigazgató főorvos nyújt munkanapokon 9–14 óra között a 06 (37) 574-505-ös telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Mátrai Gyógyintézet címére történő megküldésével (3200 Gyöngyös, 

Hrsz. 7151.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Általános orvos, 



– elektronikus úton a foigazgato@magy.eu e-mail címen keresztül, 

– személyesen: Dr. Urbán László PhD. főigazgató főorvosnál, Mátraháza, Hrsz. 7151. Mátrai 

Gyógyintézet, adminisztrációs épületben, időpont-egyeztetés után. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat bírálóbizottság bírálja el, a pályázók közül 

kiválasztottakkal – előzetes telefonos egyeztetést követően – szóbeli konzultációt tartunk. A 

kinevezésről az intézmény főigazgatója dönt. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Kiemelt bérezés! Igény esetén szolgálati 

elhelyezést vagy szolgálati lakást tudunk biztosítani. 

*** 

A Mátrai Gyógyintézet (3200 Gyöngyös, Hrsz. 7151.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet pulmonológiai rehabilitációs szakorvos 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Mátraháza. 

A munkakörbe tartozó feladatok: 

– az intézet gyógyító munkájában való részvétel a munkaköri leírásban foglaltak alapján, 

– szakirányú képesítésének megfelelő szakorvosi tevékenység végzése, 

– aktívan részt vesz a pulmonológiai team munkájában. 

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

irányadók, további részletek egyeztetése személyesen történik. 

Pályázati feltételek: 

– egyetem, pulmonológiai rehabilitációs szakvizsga, 

– pulmonológiai rehabilitációs munkakörben szerzett 1 éves tapasztalat, 

– pulmonológiai rehabilitációs szakvizsga megléte (az állásra pulmonológus szakvizsgával is lehet 

jelentkezni, ha vállalja a rehabilitációs szakvizsga megszerzését), 

– magyar nyelvtudás, 

– büntetlen előélet, 

– cselekvőképesség, 

– egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 



– érvényes működési nyilvántartás igazolása, 

– végzettséget igazoló okiratok egyszerű másolatban, 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (csak felvétel esetén), 

– fényképes szakmai önéletrajz, 

– beleegyező nyilatkozat a pályázat megismeréséhez és az elbírálásához történő felhasználáshoz a 

pályázat elbírálásában résztvevők részére. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően – 4 

hónapos próbaidő kikötésével – azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: az Egészségügyi Közlönyben történő megjelenést követő 30 

nap. 

A pályázati kiírással, illetve a munkakörrel kapcsolatosan további információt Dr. Urbán László PhD. 

főigazgató főorvos nyújt munkanapokon 9-14 óra között a 06 (37) 574-505-ös telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Mátrai Gyógyintézet címére történő megküldésével (3200 Gyöngyös, 

Hrsz. 7151.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Pulmonológiai rehabilitációs 

szakorvos, 

– elektronikus úton a foigazgato@magy.eu e-mail-címen keresztül, 

– személyesen Dr. Urbán László PhD. főigazgató főorvos, Mátraháza, Hrsz. 7151. Mátrai 

Gyógyintézet, adminisztrációs épületben, időpont egyeztetés után. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat bírálóbizottság bírálja el, a pályázók közül 

kiválasztottakkal – előzetes telefonos egyeztetést követően – szóbeli konzultációt tartunk. A 

kinevezésről az intézmény főigazgatója dönt. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Kiemelt bérezés! Igény esetén szolgálati 

elhelyezést vagy szolgálati lakást tudunk biztosítani. 

*** 

A Mátrai Gyógyintézet (3200 Gyöngyös, Hrsz. 7151.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet tüdőgyógyász szakorvos munkakör 

betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Mátraháza. 

A munkakörbe tartozó feladatok: 



– az intézet gyógyító munkájában való részvétel, 

– aktívan részt vesz a bronchológiai, valamint az intervenciós bronchológiai team munkájában. 

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

irányadók, további részletek egyeztetése személyesen történik. 

Pályázati feltételek: 

– egyetem, tüdőgyógyász szakvizsga (tüdőgyógyász szakvizsga előtt állók jelentkezését is várjuk), 

– magyar nyelvtudás, 

– büntetlen előélet, 

– cselekvőképesség, 

– egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: bronchológiai jártasság. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– érvényes működési nyilvántartás igazolása, 

– végzettséget igazoló okiratok egyszerű másolatban, 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (csak felvétel esetén), 

– fényképes szakmai önéletrajz, 

– beleegyező nyilatkozat a pályázat megismeréséhez és az elbírálásához történő felhasználáshoz a 

pályázat elbírálásában résztvevők részére. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően – 4 

hónapos próbaidő kikötésével – azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: az Egészségügyi Közlönyben történő megjelenést követő 30 

nap. 

A pályázati kiírással, illetve a munkakörrel kapcsolatosan további információt Dr. Urbán László PhD. 

főigazgató főorvos nyújt munkanapokon 9–14 óra között a 06 (37) 574-505-ös telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Mátrai Gyógyintézet címére történő megküldésével (3200 Gyöngyös, 

Hrsz. 7151.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Tüdőgyógyász szakorvos, 

– elektronikus úton a foigazgato@magy.eu e-mail-címen keresztül, 

– személyesen Dr. Urbán László PhD. főigazgató főorvos, Mátraháza, Hrsz. 7151. Mátrai 

Gyógyintézet, adminisztrációs épületben, időpont egyeztetés után. 



A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat bírálóbizottság bírálja el, a pályázók közül 

kiválasztottakkal – előzetes telefonos egyeztetést követően – szóbeli konzultációt tartunk. A 

kinevezésről az intézmény főigazgatója dönt. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Kiemelt bérezés! Igény esetén szolgálati 

elhelyezést vagy szolgálati lakást tudunk biztosítani. 

Jász-Nagykun-Szolnok megye 

Komárom-Esztergom megye 

Nógrád megye 

Pest megye 

Somogy megye 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

Tolna megye 

Vas megye 

Veszprém megye 

Zala megye 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSHEZ KÖTÖTT 

VEZETŐI ÉS EGYÉB ÁLLÁSOKRA 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán 

Szolgáltató Központ (1072 Budapest, Nyár utca 7.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros 

Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ Védőnői Szolgálat vezető 

védőnő beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, 4 hónap 

próbaidő kikötése mellett. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

Munkakör: védőnő. 

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

A munkavégzés helye: 1077 Budapest, Rottenbiller utca 27. 

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

– a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet szerinti feladatok ellátása, 

– a területi és iskola védőnők munkájának irányítása. 



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

egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes 

szabályairól szóló 43/1999. (III. 3) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók, továbbá az 

Önkormányzat rendeletében és a Humán Szolgáltató belső szabályzataiban foglalt juttatások. 

Munkaruha-juttatás, költségtérítés (BKV bérlet). 

Pályázati feltételek: 

– főiskola, védőnői oklevél, 

– védőnői területen szerzett, legalább 3–5 év szakmai tapasztalat, 

– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 

– magyar állampolgárság, 

– büntetlen előélet, 

– cselekvőképesség, 

– MESZK-tagság, 

– érvényes működési nyilvántartás, 

– egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– védőnői területen szerzett, legalább 1–3 év vezetői tapasztalat, 

– iskola védőnői tapasztalat. 

Elvárt kompetenciák: 

– kiváló szintű terhelhetőség, megbízhatóság, 

– jó szintű kommunikációs képesség, 

– jó szintű szervezőkészség, 

– kiváló szintű pontosság, precizitás. 

Előnyt jelentő kompetenciák: 

– kiváló szintű problémamegoldó képesség, 

– kiváló szintű stressztűrő képesség, 

– kiváló szintű stratégiai gondolkodás. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 



– szakmai önéletrajz, motivációs levél, az iskolai végzettséget/képzettséget igazoló 

bizonyítványok/oklevelek másolata, 

– működési nyilvántartási engedély, illetve továbbképzési pontok igazolásának másolata, 

– nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványát bemutatja, 

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

eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. 

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

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 31. 

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Hunya Gabriella részére az allas@bjhuman.hu 

e-mail-címen keresztül. Kérjük az e-mail tárgyába beírni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 

számot: BJ/35-112/2019., valamint a beosztás megnevezését: vezető védőnő. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat alapján kiválasztott jelölttel személyes 

beszélgetést folytatunk, a kiválasztott munkatársat írásban értesítjük az eredményről. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 10. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.bjhuman.hu – 2019. december 30. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a határidő után, valamint a hiányosan 

beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. A pályázatban kérjük, bérigényét 

feltüntetni szíveskedjék. A pályázat kiírója fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek 

nyilvánítási jogát. 

*** 

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

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

Erzsébet Kórház élelmezésvezető beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

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

A munkavégzés helye: 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9. 

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

– az intézet élelmezési részlegének vezetése, irányítása, 

– a betegek és dolgozók étkeztetésének szakszerű ellátása a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-

egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet alapján. 



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

irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– felsőfokú végzettség, dietetikus, 

– hasonló területen szerzett, legalább 1–3 év vezetői tapasztalat, 

– hasonló területen szerzett, legalább 1–3 év szakmai tapasztalat, 

– gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások), 

– egészségügyi alkalmasság, 

– büntetlen előélet, cselekvőképesség, 

– érvényes működési nyilvántartás, 

– kamarai tagság, 

– a beosztásra irányuló hatályos szabályok ismerete. 

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 nyilvántartás és kamarai tagság igazolása. 

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

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 15. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lukács Piroska gazdasági igazgató nyújt, a 06 

(47) 525-302-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

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

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

azonosító számot: 11/11/2019, valamint a beosztás megnevezését: Élelmezésvezető, 



– elektronikus úton Lukács Piroska részére az allas@svoek.hu email-címen keresztül, 

– személyesen: Lukács Piroska gazdasági igazgató részére (3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.). 

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

Bizottság állásfoglalása alapján. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 31. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– www.aeek.hu – 2019. november 20., 

– www.kozigallas.gov.hu – 2019. november 20. 

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

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSHEZ NEM KÖTÖTT 

VEZETŐI ÉS EGYÉB ÁLLÁSOKRA 

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

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

Osztályra osztályvezető 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: a Gazdasági Ellátó 

Osztály alá tartozó szervezeti egységek irányítása. 

Pénzügyi – számviteli csoport: 

– az intézet pénzügyi műveleteinek elvégzése, 

– pénzügyi helyzet rendszeres kimutatása, elemzése, 

– az intézet követeléseinek minősítése, nyilvántartása, behajtatása, 

– számlázás, 

– pénzforgalommal kapcsolatos munkák lebonyolítása, 

– bérlőkkel való kapcsolattartás, 

– tárgyi eszközök, beruházások elszámolása, nyilvántartása, 

– készletek főkönyvi elszámolása, 



– árbevétel és egyéb bevételek könyvelése, 

– főkönyvi és folyószámla kivonatok készítése, 

– beszámoló és vagyonkimutatás elkészítése, 

– külső-belső adatszolgáltatások, 

– adóbevallásokhoz szükséges nyilvántartások vezetése. 

Humánpolitikai-bér- és munkaügyi részleg: 

– az intézet munkavállalóval kapcsolatos személyi- és bérügyek intézése, 

– munkaügyi nyilvántartás vezetése, 

– adóhatóság részére havi bevallások összeállítása, elküldése; létszám és béralap tervezése, 

jogszabályi előírások alapján adatszolgáltatás, 

– az intézet humánpolitikájára és stratégiájára vonatkozó javaslatok elkészítése, 

– továbbképzési programok kidolgozása és szervezése, 

– munkáltatói és munkavállalói érdekegyeztetési ügyek kezelése, közreműködés az Igazgatóság és az 

érdekképviseleti szerv közötti megállapodások kidolgozásában és módosításában, 

– külső-belső adatszolgáltatások. 

Anyaggazdálkodási részleg: 

– beszerzői keretgazdálkodás, 

– árajánlatok kérése, piackutatás, 

– szükségletek felmérése, 

– beszerzés, 

– központi beszerzés, 

– felhasználói keretgazdálkodás, 

– raktározás, 

– selejtezés, 

– leltározás, 

– szállítási feladatok, 

– külső-belső adatszolgáltatás. 

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

irányadók. 



Pályázati feltételek: 

– felsőfokú képesítés, szakirányú felsőfokú végzettség és államháztartási mérlegképes könyvelői 

végzettség, 

– költségvetési intézményben szerzett, legalább 3–5 év vezetői tapasztalat, 

– egészségügyi alkalmasság, 

– büntetlen előélet, 

– cselekvőképesség. 

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. 

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

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 15. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lukács Piroska gazdasági igazgató nyújt, a 06 

(47) 525-302-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

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

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

azonosító számot: 11/11/2019, valamint a beosztás megnevezését: Gazdasági Ellátó Osztály 

osztályvezető, 

– elektronikus úton Lukács Piroska gazdasági igazgató részére az allas@svoek.hu e-mail-címen 

keresztül, 

– személyesen: Lukács Piroska gazdasági igazgató részére (3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.) 

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

Bizottság állásfoglalása alapján. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 31. 



A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– www.aeek.hu – 2019. november 20., 

– www.kozigallas.gov.hu – 2019. november 20. 

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

*** 

Tiszaújváros Önkormányzatának Képviselő-tesülete (3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.) 

pályázatot hirdet Tiszaújváros Városi Rendelőintézet (3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11–13.) 

gazdasági igazgatói (magasabb vezetői) megbízás ellátására. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2020. február 1-jétől 2022. 

december 31-éig szól. 

A közalkalmazott által betöltendő munkakör: a pályázó legmagasabb iskolai végzettségének 

megfelelően kerül megállapításra. 

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

– az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján 

vezeti és ellenőrzi a gazdasági szervezetet, 

– gondoskodik az intézmény költségvetésének és beszámolójának elkészítéséről, 

– gazdasági intézkedéseket hoz, 

– irányítja és ellenőrzi az önálló költségvetési intézmény pénzügyi, műszaki, üzemeltetési szervezetét, 

– iránymutatást ad a szakmai szervezeti egységek gazdálkodási, pénzügyi, könyvviteli, 

adatszolgáltatási munkájához és ellenőrzi azt, 

– az általa kialakított rend szerint felügyeli a kötelezettségvállalásokat. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására, a vezetői pótlékra és a juttatásokra a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) és a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. 

(XII. 31.) Korm. rendelet (Korm. rendelet) rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– felsőoktatásban szerzett szakirányú végzettség, mérlegképes könyvelői képesítés, 

– legalább 3 éves vezetői gyakorlat, 

– felhasználói szintű informatikai rendszerismeret, 

– büntetlen előélet, 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása. 



Vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban 

áll, vagy a megbízással egyidejűleg a fentebb megjelölt közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– iskolai végzettséget igazoló okiratok közjegyző által hitelesített másolatai, 

– részletes szakmai önéletrajz, 

– a munkakör ellátására vonatkozó szakmai elképzelés, 

– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (a kérőlap V. mező B, C, D pontjának 

megjelölésével), 

– nyilatkozat az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint 

előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek vállalásáról, 

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárás lezárulásáig a pályázati anyagban foglalt 

személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, 

– a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a teljes pályázati 

anyagba betekinthessenek, 

– nyilatkozat a pályázatnak a szakbizottság és a képviselő-testületi zárt ülésen történő tárgyalásáról 

(igény esetén). 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 20. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Tiszaújváros Város Önkormányzata 

Polgármesteréhez történő megküldésével (3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.). Kérjük a 

borítékon feltüntetni a „Tiszaújváros Városi Rendelőintézet gazdasági igazgatói pályázata” szöveget. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: az elbírálásra a pályázati határidő lejártát követő első 

képviselő-testületi ülésen, 2020. január 30-án kerül sor. A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése 

alapján összehívott bizottság véleményezi. A bizottság tagjai a Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében 

meghatározott személyek. 

Az állás betölthetőségének kezdő időpontja: 2020. február 1. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ a 06 (49) 548-010-es telefonszámon kérhető 

Tiszaújváros Polgármesteri Hivatalának Titkárságától. 

 


