
Pályázati hirdetmény betölthető állásokra 

hatályos 2020.04.02 - 

 

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 

Tisztelt Hirdetők, Olvasók! 

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

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

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

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

Az Egészségügyi Közlöny Szerkesztőségének telefonszáma 795-1347. 

A közléssel kapcsolatban a fenti telefonszámon tudunk tájékoztatást adni. 

Tájékoztatjuk tisztelt hirdetőinket, hogy a pályázati hirdetmények szövegéből kénytelenek vagyunk 

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

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

magyar végzettséget vagy állampolgárságot preferáló előírások). 

A jogszabály alapján kötelezően meghirdetendő pályázatok térítésmentes közzétételére egy 

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

Egészségügyi Közlöny kiadója  

(a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft., telefonszám: 266-9290 vagy 266-9294) ad felvilágosítást. 

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

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

a pályázati határidő hirdetmény szerinti kezdő időpontja az Egészségügyi Közlönyben való 

megjelenés. A Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság honlapján is megjelenő hirdetések 

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

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

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

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

módon megfogalmazott és így megküldött hirdetésekből adódó esetleges hibákért felelősséget 

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

formában juttassák el a szerkesztőség részére. Az olvashatatlanul megküldött hirdetések 

közzétételét nem vállaljuk. 

Megrendelt hirdetés közzétételének vagy ismételt közzétételének lemondását, módosítását a 

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

időpontjáig. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGYETEMI OKTATÓI, 

ILLETVE EGYETEMI INTÉZMÉNYEKBEN BETÖLTHETŐ EGYÉB ÁLLÁSOKRA 



A 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 

bíráló bizottság részére. 

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

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 

bíráló bizottság részére. 

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

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 

bíráló bizottság részére. 

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

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. 

*** 

A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház (9024 Győr, Vasvári Pál út 2–4.) főigazgató főorvosa pályázatot 

hirdet a Bőrgyógyászati Osztály osztályvezető főorvosi állására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

(főorvosi/szakorvosi munkakörre), 3 hónapos próbaidő kikötésével. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (heti 40 óra). 

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

A munkavégzés helye: 9024 Győr, Vasvári P. utca 2–4. 

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

– a Bőrgyógyászati Osztály munkájának szervezése és zavartalan működésének biztosítása, 

– az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása. 

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

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– orvosi diploma, 

– bőrgyógyászat szakvizsga, 

– legalább 5 éves szakmai gyakorlat, 

– büntetlen előélet. 



A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz, 

– végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata, 

– szakmai vezetői elképzelések, 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, 

– alapnyilvántartás másolata 

– érvényes működési nyilvántartás igazolása, 

– MOK-tagság igazolása, 

– publikációs jegyzék, 

– nyilatkozat, melyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati 

anyagot megismerhetik, 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2020. október 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 30. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Prof. Dr. Oláh Attila orvosigazgató nyújt, a 06 

(96) 503-320-as telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház címére történő megküldésével 

(9024 Győr, Vasvári Pál utca 2–4.), 

– személyesen: Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Humán Erőforrások Osztálya, 9024 Győr, Vasvári 

Pál utca 2–4. 

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5/470-1/2020, 

valamint a beosztás megnevezését: osztályvezető főorvos (Bőrgyógyászati Osztály). 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a Kjt. 20/A. és 20/B. §-ban, továbbá a Kjt. egészségügyi 

intézményekben történő végrehajtásáról szóló 365/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. §-ban 

foglaltaknak megfelelően. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– www.kozigallas.gov.hu honlapon: 2020. március 16., 



– ÁEEK honlapján: 2020. március 16., 

– PAMOK honlapján: 2020. március 16. 

*** 

A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház (9024 Győr, Vasvári Pál út 2–4.) főigazgató főorvosa pályázatot 

hirdet a Központi Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztály osztályvezető főorvosi állására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

(főorvosi/szakorvosi munkakörre), 3 hónapos próbaidő kikötésével. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (heti 40 óra). 

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

A munkavégzés helye: 9024 Győr, Vasvári P. utca 2–4. 

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

– a Központi Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztály munkájának szervezése és zavartalan 

működésének biztosítása, 

– az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása. 

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

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– orvosi diploma, 

– aneszteziológia és intenzív terápia szakvizsga, 

– legalább 10 éves szakmai gyakorlat, 

– büntetlen előélet. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz, 

– végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata, 

– szakmai vezetői elképzelések, 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, 

– alapnyilvántartás másolata, 

– érvényes működési nyilvántartás igazolása, 

– MOK-tagság igazolása, 



– publikációs jegyzék, 

– nyilatkozat, melyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati 

anyagot megismerhetik, 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2020. november 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 30. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Prof. Dr. Oláh Attila orvosigazgató nyújt, a 06 

(96) 503-320-as telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház címére történő megküldésével 

(9024 Győr, Vasvári Pál utca 2–4.), 

– személyesen: Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Humán Erőforrások Osztálya, 9024 Győr, Vasvári 

Pál utca 2–4. 

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5/471-1/2020, 

valamint a beosztás megnevezését: osztályvezető főorvos (Központi Aneszteziológiai és Intenzív 

Terápiás Osztály). 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a Kjt. 20/A. és 20/B. §-ban, továbbá a Kjt. egészségügyi 

intézményekben történő végrehajtásáról szóló 365/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. §-ban 

foglaltaknak megfelelően. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– www.kozigallas.gov.hu honlapon: 2020. március 16., 

– ÁEEK honlapján: 2020. március 16., 

– PAMOK honlapján: 2020. március 16. 

*** 

A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház (9024 Győr, Vasvári Pál út 2–4.) főigazgató főorvosa pályázatot 

hirdet a Onkoradiológiai Osztály osztályvezető főorvosi állására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

(főorvosi/szakorvosi munkakörre), 3 hónapos próbaidő kikötésével. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (heti 40 óra). 



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

A munkavégzés helye: 9024 Győr, Vasvári P. utca 2–4. 

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

– az Onkoradiológiai Osztály munkájának szervezése és zavartalan működésének biztosítása, 

– az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása. 

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

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– orvosi diploma, 

– klinikai onkológia és sugárterápia szakvizsga, 

– legalább 10 éves szakmai gyakorlat, 

– büntetlen előélet. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz, 

– végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata, 

– szakmai vezetői elképzelések, 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, 

– alapnyilvántartás másolata, 

– érvényes működési nyilvántartás igazolása, 

– MOK-tagság igazolása, 

– publikációs jegyzék, 

– nyilatkozat, melyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati 

anyagot megismerhetik, 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 30. 



A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Prof. Dr. Oláh Attila orvosigazgató nyújt, a 06 

(96) 503-320-as telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház címére történő megküldésével 

(9024 Győr, Vasvári Pál utca 2–4.), 

– személyesen: Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Humán Erőforrások Osztálya, 9024 Győr, Vasvári 

Pál utca 2–4. 

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5/469-1/2020, 

valamint a beosztás megnevezését: osztályvezető főorvos (Onkoradiológiai Osztály). 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a Kjt. 20/A. és 20/B. §-ban, továbbá a Kjt. egészségügyi 

intézményekben történő végrehajtásáról szóló 365/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. §-ban 

foglaltaknak megfelelően. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– www.kozigallas.gov.hu honlapon: 2020. március 16., 

– ÁEEK honlapján: 2020. március 16., 

– PAMOK honlapján: 2020. március 16. 

*** 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent 

István utca 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján 

pályázatot hirdet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Nyíregyházi 

tagkórházának Aneszteziológiai és intenzív terápiás osztálya osztályvezető főorvos munkakör 

betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

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

A munkavégzés helye: 4400 Nyíregyháza, Szent I. utca 68. 

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

– az osztály munkájának megszervezése és zavartalan működésének irányítása, 

– az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása. 

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

irányadók. 



Pályázati feltételek: 

– egyetemi végzettség, 

– aneszteziológia-és intenzív terápia szakvizsga, 

– szakirányú területen szerzett, 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– kardiológia, orvosi rehabilitáció (kardiológia) szakvizsga, 

– tudományos munkában való részvétel, 

– vezetői gyakorlat, 

– idegennyelv-ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– szakmai önéletrajz, 

– motivációs levél, 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke, 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan, 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 20. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Miterli Edina nyújt, a 06 (42) 599-700/2117-es 

telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István 

utca 68., Dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 52/2020, valamint a munkakör megnevezését: 

osztályvezető főorvos. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 31. 

A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. március 9. 



*** 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent 

István utca 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján 

pályázatot hirdet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Nyíregyházi 

tagkórházának Felnőtt Infektológiai osztálya osztályvezető főorvos munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

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

A munkavégzés helye: 4400 Nyíregyháza, Szent I. utca 68. 

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

– az osztály munkájának megszervezése és zavartalan működésének irányítása, 

– az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása. 

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

irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– egyetemi végzettség, 

– fertőző betegségek/infektológia szakvizsga, 

– szakirányú területen szerzett, 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– belgyógyászat szakvizsga, 

– tudományos munkában való részvétel, 

– vezetői gyakorlat, 

– idegennyelv-ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– szakmai önéletrajz, 

– motivációs levél, 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke, 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan, 



– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 20. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Miterli Edina nyújt, a 06 (42) 599-700/2117-es 

telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István 

utca 68., Dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 53/2020, valamint a munkakör megnevezését: 

osztályvezető főorvos. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 31. 

A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. március 9. 

*** 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent 

István utca 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján 

pályázatot hirdet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Nyíregyházi 

tagkórházának Gyermekosztálya osztályvezető főorvos munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

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

A munkavégzés helye: 4400 Nyíregyháza, Szent I. utca 68. 

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

– az osztály munkájának megszervezése és zavartalan működésének irányítása, 

– az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása. 

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

irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– egyetemi végzettség, 



– csecsemő- és gyermekgyógyászat szakvizsga, 

– szakirányú területen szerzett, 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– csecsemő- és gyermekkardiológia, neonatológia szakvizsga, 

– tudományos munkában való részvétel, 

– vezetői gyakorlat, 

– idegennyelv-ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– szakmai önéletrajz, 

– motivációs levél, 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke, 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan, 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 20. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Miterli Edina nyújt, a 06 (42) 599-700/2117-es 

telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István 

utca 68., Dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 54/2020, valamint a munkakör megnevezését: 

osztályvezető főorvos. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 31. 

A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. március 9. 

*** 



Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent 

István utca 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján 

pályázatot hirdet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Nyíregyházi 

tagkórházának Hematológia osztálya osztályvezető főorvos munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

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

A munkavégzés helye: 4400 Nyíregyháza, Szent I. utca 68. 

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

– az osztály munkájának megszervezése és zavartalan működésének irányítása, 

– az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása. 

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

irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– egyetemi végzettség, 

– hematológia szakvizsga, 

– szakirányú területen szerzett, 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– belgyógyászat szakvizsga, 

– tudományos munkában való részvétel, 

– vezetői gyakorlat, 

– idegennyelv-ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– szakmai önéletrajz, 

– motivációs levél, 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke, 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan, 



– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 20. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Miterli Edina nyújt, a 06 (42) 599-700/2117-es 

telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István 

utca 68., Dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 55/2020, valamint a munkakör megnevezését: 

osztályvezető főorvos. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 31. 

A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. március 9. 

*** 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent 

István utca 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján 

pályázatot hirdet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Nyíregyházi 

tagkórházának Ideg-és gerincsebészeti osztálya osztályvezető főorvos munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

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

A munkavégzés helye: 4400 Nyíregyháza, Szent I. utca 68. 

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

– az osztály munkájának megszervezése és zavartalan működésének irányítása, 

– az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása. 

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

irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– egyetemi végzettség, 



– idegsebészet szakvizsga, 

– szakirányú területen szerzett, 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– traumatológia szakvizsga, 

– tudományos munkában való részvétel, 

– vezetői gyakorlat, 

– idegennyelv-ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– szakmai önéletrajz, 

– motivációs levél, 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke, 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan, 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 20. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Miterli Edina nyújt, a 06 (42) 599-700/2117-es 

telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István 

utca 68., Dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 56/2020, valamint a munkakör megnevezését: 

osztályvezető főorvos. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 31. 

A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. március 9. 

*** 



Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent 

István utca 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján 

pályázatot hirdet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Nyíregyházi 

tagkórházának Neurológiai osztálya osztályvezető főorvos munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

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

A munkavégzés helye: 4400 Nyíregyháza, Szent I. utca 68. 

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

– az osztály munkájának megszervezése és zavartalan működésének irányítása, 

– az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása. 

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

irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– egyetemi végzettség, 

– neurológiai szakvizsga, 

– szakirányú területen szerzett, 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– klinikai neurofizológia szakvizsga, 

– tudományos munkában való részvétel, 

– vezetői gyakorlat, 

– idegennyelv-ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– szakmai önéletrajz, 

– motivációs levél, 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke, 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan, 



– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 20. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Miterli Edina nyújt, a 06 (42) 599-700/2117-es 

telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István 

utca 68., Dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 57/2020, valamint a munkakör megnevezését: 

osztályvezető főorvos. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 31. 

A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. március 9. 

*** 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent 

István utca 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján 

pályázatot hirdet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Nyíregyházi 

tagkórházának Infúziós Laboratóriuma főgyógyszerész 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: 4400 Nyíregyháza, Szent I. utca 68. 

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

– az osztály munkájának megszervezése és zavartalan működésének irányítása, 

– az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása. 

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

irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– gyógyszerész diploma, 



– szakirányú gyógyszerész végzettség, 

– szakirányú területen szerzett, 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– tudományos munkában való részvétel, 

– vezetői gyakorlat, 

– idegennyelv-ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– szakmai önéletrajz, 

– motivációs levél, 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke, 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan, 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 20. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Miterli Edina nyújt, a 06 (42) 599-700/2117-es 

telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István 

utca 68., Dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 58/2020, valamint a munkakör megnevezését: 

főgyógyszerész. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 31. 

A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. március 9. 

*** 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent 

István utca 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján 



pályázatot hirdet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Nyíregyházi 

tagkórházának Intézeti gyógyszertára vezető főgyógyszerész 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: 4400 Nyíregyháza, Szent I. utca 68. 

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

– az osztály munkájának megszervezése és zavartalan működésének irányítása, 

– az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása. 

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

irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– gyógyszerész diploma, 

– szakirányú gyógyszerész végzettség, 

– szakirányú területen szerzett, 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– tudományos munkában való részvétel, 

– vezetői gyakorlat, 

– idegennyelv-ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– szakmai önéletrajz, 

– motivációs levél, 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke, 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan, 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától 

tölthető be. 



A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 20. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Miterli Edina nyújt, a 06 (42) 599-700/2117-es 

telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István 

utca 68., Dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 59/2020, valamint a munkakör megnevezését: 

vezető főgyógyszerész. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 31. 

A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. március 9. 

*** 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent 

István utca 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján 

pályázatot hirdet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Nyíregyházi 

tagkórházának IV. Belgyógyászati osztálya osztályvezető főorvos munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

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

A munkavégzés helye: 4400 Nyíregyháza, Szent I. utca 68. 

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

– az osztály munkájának megszervezése és zavartalan működésének irányítása, 

– az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása. 

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

irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– egyetemi végzettség, 

– belgyógyászat szakvizsga, 

– szakirányú területen szerzett, 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 



– belgyógyászati profil szerinti ráépített szakvizsga, 

– tudományos munkában való részvétel, 

– vezetői gyakorlat, 

– idegennyelv-ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– szakmai önéletrajz, 

– motivációs levél, 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke, 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan, 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 20. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Miterli Edina nyújt, a 06 (42) 599-700/2117-es 

telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István 

utca 68., Dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 60/2020, valamint a munkakör megnevezését: 

osztályvezető főorvos. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 31. 

A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. március 9. 

*** 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent 

István utca 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján 

pályázatot hirdet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Nyíregyházi 

tagkórházának Patológiai osztálya osztályvezető főorvos munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 



Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

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

A munkavégzés helye: 4400 Nyíregyháza, Szent I. utca 68. 

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

– az osztály munkájának megszervezése és zavartalan működésének irányítása, 

– az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása. 

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

irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– egyetemi végzettség, 

– patológia szakvizsga, 

– szakirányú területen szerzett, 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– cytopatológia szakvizsga, 

– tudományos munkában való részvétel, 

– vezetői gyakorlat, 

– idegennyelv-ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– szakmai önéletrajz, 

– motivációs levél, 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke, 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan, 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 20. 



A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Miterli Edina nyújt, a 06 (42) 599-700/2117-es 

telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István 

utca 68., Dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 61/2020, valamint a munkakör megnevezését: 

osztályvezető főorvos. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 31. 

A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. március 9. 

*** 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent 

István utca 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján 

pályázatot hirdet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Nyíregyházi 

tagkórházának Központi Laboratóriuma vezető főorvos 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: 4400 Nyíregyháza, Szent I. utca 68. 

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

– az osztály munkájának megszervezése és zavartalan működésének irányítása, 

– az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása. 

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

irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– egyetemi végzettség, 

– klinikai laboratóriumi vizsgálatok szakvizsga, 

– szakirányú területen szerzett, 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– molekuláris genetikai diagnosztika szakvizsga, 



– tudományos munkában való részvétel, 

– vezetői gyakorlat, 

– idegennyelv-ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– szakmai önéletrajz, 

– motivációs levél, 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke, 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan, 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 20. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Miterli Edina nyújt, a 06 (42) 599-700/2117-es 

telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István 

utca 68., Dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 62/2020, valamint a munkakör megnevezését: 

vezető főorvos. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 31. 

A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. március 9. 

*** 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent 

István utca 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján 

pályázatot hirdet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Nyíregyházi 

tagkórházának Ortopédiai osztálya osztályvezető főorvos munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 



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

A munkavégzés helye: 4400 Nyíregyháza, Szent I. utca 68. 

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

– az osztály munkájának megszervezése és zavartalan működésének irányítása, 

– az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása. 

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

irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– egyetemi végzettség, 

– ortopédia szakvizsga, 

– szakirányú területen szerzett, 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– traumatológia szakvizsga, 

– tudományos munkában való részvétel, 

– vezetői gyakorlat, 

– idegennyelv-ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– szakmai önéletrajz, 

– motivációs levél, 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke, 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan, 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 20. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Miterli Edina nyújt, a 06 (42) 599-700/2117-es 

telefonszámon. 



A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István 

utca 68., Dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 63/2020, valamint a munkakör megnevezését: 

osztályvezető főorvos. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 31. 

A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. március 9. 

*** 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent 

István utca 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján 

pályázatot hirdet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Nyíregyházi 

tagkórházának Pulmonológiai osztálya osztályvezető főorvos munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

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

A munkavégzés helye: 4400 Nyíregyháza, Szent I. utca 68. 

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

– az osztály munkájának megszervezése és zavartalan működésének irányítása, 

– az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása. 

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

irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– egyetemi végzettség, 

– tüdőgyógyászat szakvizsga, 

– szakirányú területen szerzett, 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– klinikai onkológia szakvizsga, 

– tudományos munkában való részvétel, 

– vezetői gyakorlat, 



– idegennyelv-ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– szakmai önéletrajz, 

– motivációs levél, 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke, 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan, 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 20. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Miterli Edina nyújt, a 06 (42) 599-700/2117-es 

telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István 

utca 68., Dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 64/2020, valamint a munkakör megnevezését: 

osztályvezető főorvos. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 31. 

A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. március 9. 

*** 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent 

István utca 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján 

pályázatot hirdet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Nyíregyházi 

tagkórházának Szeptikus sebészeti és mozgásszervi rehabilitációs osztálya osztályvezető főorvos 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

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



A munkavégzés helye: 4400 Nyíregyháza, Szent I. utca 68. 

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

– az osztály munkájának megszervezése és zavartalan működésének irányítása, 

– az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása. 

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

irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– egyetemi végzettség, 

– mozgásszervi rehabilitáció/fizikális medicina és rehabilitáció orvoslás szakvizsga, 

– szakirányú területen szerzett, 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– sebészet vagy érsebészet szakvizsga, 

– tudományos munkában való részvétel, 

– vezetői gyakorlat, 

– idegennyelv-ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– szakmai önéletrajz, 

– motivációs levél, 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke, 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan, 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 20. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Miterli Edina nyújt, a 06 (42) 599-700/2117-es 

telefonszámon. 



A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István 

utca 68., Dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 65/2020, valamint a munkakör megnevezését: 

osztályvezető főorvos. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 31. 

A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. március 9. 

*** 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent 

István utca 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján 

pályázatot hirdet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Nyíregyházi 

tagkórházának Sürgősségi Betegellátó Centruma osztálya osztályvezető főorvos munkakör 

betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

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

A munkavégzés helye: 4400 Nyíregyháza, Szent I. utca 68. 

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

– az osztály munkájának megszervezése és zavartalan működésének irányítása, 

– az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása. 

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

irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– egyetemi végzettség, 

– oxyológia-és sürgősségi orvostan vagy sürgősségi orvostan szakvizsga, 

– szakirányú területen szerzett, 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– neurológia vagy intenzív terápia szakvizsga, 

– tudományos munkában való részvétel, 



– vezetői gyakorlat, 

– idegennyelv-ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– szakmai önéletrajz, 

– motivációs levél, 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke, 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan, 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 20. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Miterli Edina nyújt, a 06 (42) 599-700/2117-es 

telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István 

utca 68., Dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 66/2020, valamint a munkakör megnevezését: 

osztályvezető főorvos. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 31. 

A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. március 9. 

*** 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent 

István utca 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján 

pályázatot hirdet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Nyíregyházi 

tagkórházának Szájsebészeti osztálya osztályvezető főorvos munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

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



A munkavégzés helye: 4400 Nyíregyháza, Szent I. utca 68. 

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

– az osztály munkájának megszervezése és zavartalan működésének irányítása, 

– az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása. 

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

irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– egyetemi végzettség, 

– szájsebészet vagy fog-és szájbetegségek vagy dento-alveoláris sebészet szakvizsga, 

– szakirányú területen szerzett, 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– tudományos munkában való részvétel, 

– vezetői gyakorlat, 

– idegennyelv-ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– szakmai önéletrajz, 

– motivációs levél, 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke, 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan, 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 20. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Miterli Edina nyújt, a 06 (42) 599-700/2117-es 

telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István 

utca 68., Dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a 



pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 67/2020, valamint a munkakör megnevezését: 

osztályvezető főorvos. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 31. 

A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. március 9. 

*** 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent 

István utca 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján 

pályázatot hirdet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Nyíregyházi 

tagkórházának Szemészeti osztálya osztályvezető főorvos munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

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

A munkavégzés helye: 4400 Nyíregyháza, Szent I. utca 68. 

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

– az osztály munkájának megszervezése és zavartalan működésének irányítása, 

– az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása. 

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

irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– egyetemi végzettség, 

– szemészet szakvizsga, 

– szakirányú területen szerzett, 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– tudományos munkában való részvétel, 

– vezetői gyakorlat, 

– idegennyelv-ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 



– szakmai önéletrajz, 

– motivációs levél, 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke, 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan, 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 20. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Miterli Edina nyújt, a 06 (42) 599-700/2117-es 

telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István 

utca 68., Dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 68/2020, valamint a munkakör megnevezését: 

osztályvezető főorvos. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 31. 

A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. március 9. 

*** 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent 

István utca 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján 

pályázatot hirdet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Nyíregyházi 

tagkórházának Szülészet-nőgyógyászati osztálya osztályvezető főorvos munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

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

A munkavégzés helye: 4400 Nyíregyháza, Szent I. utca 68. 

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

– az osztály munkájának megszervezése és zavartalan működésének irányítása, 

– az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása. 



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

irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– egyetemi végzettség, 

– szülészet-nőgyógyászat szakvizsga, 

– szakirányú területen szerzett, 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– tudományos munkában való részvétel, 

– vezetői gyakorlat, 

– idegennyelv-ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– szakmai önéletrajz, 

– motivációs levél, 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke, 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan, 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 20. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Miterli Edina nyújt, a 06 (42) 599-700/2117-es 

telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István 

utca 68., Dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 69/2020, valamint a munkakör megnevezését: 

osztályvezető főorvos. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 31. 



A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. március 9. 

*** 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent 

István utca 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján 

pályázatot hirdet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Nyíregyházi 

tagkórházának Traumatológiai-és kézsebészeti osztálya osztályvezető főorvos munkakör 

betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

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

A munkavégzés helye: 4400 Nyíregyháza, Szent I. utca 68. 

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

– az osztály munkájának megszervezése és zavartalan működésének irányítása, 

– az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása. 

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

irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– egyetemi végzettség, 

– traumatológia vagy ortopédia-traumatológia szakvizsga, 

– szakirányú területen szerzett, 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– kézsebészet szakvizsga, 

– tudományos munkában való részvétel, 

– vezetői gyakorlat, 

– idegennyelv-ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– szakmai önéletrajz, 

– motivációs levél, 



– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke, 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan, 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 20. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Miterli Edina nyújt, a 06 (42) 599-700/2117-es 

telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István 

utca 68., Dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 70/2020, valamint a munkakör megnevezését: 

osztályvezető főorvos. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 31. 

A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. március 9. 

*** 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent 

István utca 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján 

pályázatot hirdet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Nyíregyházi 

tagkórházának Központi Fizioterápiás osztálya osztályvezető főorvos munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

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

A munkavégzés helye: 4400 Nyíregyháza, Szent I. utca 68. 

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

– az osztály munkájának megszervezése és zavartalan működésének irányítása, 

– az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása. 

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

irányadók. 



Pályázati feltételek: 

– egyetemi végzettség, 

– reumatológia/reumatológia és fizioterápia szakvizsga, 

– szakirányú területen szerzett, 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– tudományos munkában való részvétel, 

– vezetői gyakorlat, 

– idegennyelv-ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– szakmai önéletrajz, 

– motivációs levél, 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke, 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan, 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 20. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Miterli Edina nyújt, a 06 (42) 599-700/2117-es 

telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István 

utca 68., Dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 71/2020, valamint a munkakör megnevezését: 

osztályvezető főorvos. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 31. 

A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. március 9. 

*** 



Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent 

István utca 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján 

pályázatot hirdet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Nyíregyházi 

tagkórházának Reumatológiai osztálya osztályvezető főorvos munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

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

A munkavégzés helye: 4400 Nyíregyháza, Szent I. utca 68. 

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

– az osztály munkájának megszervezése és zavartalan működésének irányítása, 

– az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása. 

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

irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– egyetemi végzettség, 

– reumatológia/reumatológia és fizioterápia szakvizsga, 

– szakirányú területen szerzett, 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– kézsebészet szakvizsga, 

– tudományos munkában való részvétel, 

– vezetői gyakorlat, 

– idegennyelv-ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– szakmai önéletrajz, 

– motivációs levél, 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke, 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan, 



– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 20. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Miterli Edina nyújt, a 06 (42) 599-700/2117-es 

telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István 

utca 68., Dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 112/2020, valamint a munkakör megnevezését: 

osztályvezető főorvos. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 31. 

A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. március 9. 

*** 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent 

István utca 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján 

pályázatot hirdet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház 

Fehérgyarmati tagkórházának Gyermekosztálya osztályvezető főorvos munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

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

A munkavégzés helye: 4900 Fehérgyarmat, Damjanich utca 1. 

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

– az osztály munkájának megszervezése és zavartalan működésének irányítása, 

– az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása. 

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

irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– egyetemi végzettség, 



– csecsemő- és gyermekgyógyászat szakvizsga, 

– szakirányú területen szerzett, 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– neonatológia szakvizsga, 

– tudományos munkában való részvétel, 

– vezetői gyakorlat, 

– idegennyelv-ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– szakmai önéletrajz, 

– motivációs levél, 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke, 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan, 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 20. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Miterli Edina nyújt, a 06 (42) 599-700/2117-es 

telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István 

utca 68., Dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 72/2020, valamint a munkakör megnevezését: 

osztályvezető főorvos. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 31. 

A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. március 9. 

*** 



Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent 

István utca 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján 

pályázatot hirdet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház 

Fehérgyarmati tagkórházának Sebészeti osztálya osztályvezető főorvos munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

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

A munkavégzés helye: 4900 Fehérgyarmat, Damjanich utca 1. 

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

– az osztály munkájának megszervezése és zavartalan működésének irányítása, 

– az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása. 

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

irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– egyetemi végzettség, 

– sebészet szakvizsga, 

– szakirányú területen szerzett, 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– tudományos munkában való részvétel, 

– vezetői gyakorlat, 

– idegennyelv-ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– szakmai önéletrajz, 

– motivációs levél, 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke, 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan, 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 



A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 20. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Miterli Edina nyújt, a 06 (42) 599-700/2117-es 

telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István 

utca 68., Dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 74/2020, valamint a munkakör megnevezését: 

osztályvezető főorvos. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 31. 

A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. március 9. 

*** 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent 

István utca 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján 

pályázatot hirdet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház 

Vásárosnaményi tagkórházának Tüdőgondozója vezető főorvos 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: 4800 Vásárosnamény, Ady Endre utca 5. 

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

– az osztály munkájának megszervezése és zavartalan működésének irányítása, 

– az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása. 

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

irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– egyetemi végzettség, 

– tüdőgyógyászat szakvizsga, 

– szakirányú területen szerzett, 5 év feletti szakmai tapasztalat. 



A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– tudományos munkában való részvétel, 

– vezetői gyakorlat, 

– idegennyelv-ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– szakmai önéletrajz, 

– motivációs levél, 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke, 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan, 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 20. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Miterli Edina nyújt, a 06 (42) 599-700/2117-es 

telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István 

utca 68., Dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 75/2020, valamint a munkakör megnevezését: 

vezető főorvos. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 31. 

A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. március 9. 

*** 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent 

István utca 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján 

pályázatot hirdet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Mátészalkai 

tagkórházának Krónikus osztálya osztályvezető főorvos munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 



Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

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

A munkavégzés helye: 4700 Mátészalka, Kórház utca 2–4. 

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

– az osztály munkájának megszervezése és zavartalan működésének irányítása, 

– az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása. 

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

irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– egyetemi végzettség, 

– belgyógyászat szakvizsga, 

– szakirányú területen szerzett, 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– tudományos munkában való részvétel, 

– vezetői gyakorlat, 

– idegennyelv-ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– szakmai önéletrajz, 

– motivációs levél, 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke, 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan, 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 20. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Miterli Edina nyújt, a 06 (42) 599-700/2117-es 

telefonszámon. 



A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István 

utca 68., Dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 76/2020, valamint a munkakör megnevezését: 

osztályvezető főorvos. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 31. 

A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. március 9. 

*** 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent 

István utca 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján 

pályázatot hirdet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Mátészalkai 

tagkórházának Laboratóriuma vezető főorvos 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: 4700 Mátészalka, Kórház utca 2–4. 

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

– az osztály munkájának megszervezése és zavartalan működésének irányítása, 

– az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása. 

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

irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– egyetemi végzettség, 

– klinikai laboratóriumi vizsgálatok szakvizsga, 

– szakirányú területen szerzett, 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– tudományos munkában való részvétel, 

– vezetői gyakorlat, 

– idegennyelv-ismerete. 



A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– szakmai önéletrajz, 

– motivációs levél, 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke, 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan, 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 20. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Miterli Edina nyújt, a 06 (42) 599-700/2117-es 

telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István 

utca 68., Dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 77/2020, valamint a munkakör megnevezését: 

vezető főorvos. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 31. 

A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. március 9. 

*** 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent 

István utca 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján 

pályázatot hirdet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Informatikai 

osztálya osztályvezető 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: 4400 Nyíregyháza, Szent I. utca 68. 

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



– az osztály munkájának megszervezése és zavartalan működésének irányítása, 

– az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása. 

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

irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– felsőfokú képesítés, szakirányú végzettség, 

– szakirányú területen szerzett, 5 év feletti szakmai tapasztalat, 

– 5 év feletti vezetői tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– MBA szakos menedzser végzettség, 

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

– idegennyelv-ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– szakmai önéletrajz, 

– motivációs levél, 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke, 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan, 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2020. június 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 26. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Miterli Edina nyújt, a 06 (42) 599-700/2117-es 

telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István 

utca 68., Dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 38/2020, valamint a munkakör megnevezését: 

osztályvezető. 



A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. május 31. 

A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. március 9. 

*** 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent 

István utca 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján 

pályázatot hirdet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Nagykállói 

tagkórházának Gerontopszichiátriai osztálya osztályvezető ápoló 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: 4400 Nyíregyháza, Sóstói utca 62. 

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

– az osztály munkájának megszervezése és zavartalan működésének irányítása, 

– az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása. 

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

irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– főiskola, diplomás ápoló végzettség, 

– ápolói munkakörben, folyamatos munkarendben, fekvőbeteg-ellátásban szerzett 5 év feletti 

szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– egyetem, okleveles ápoló végzettség, 

– tudományos munkában való részvétel, 

– vezetői gyakorlat, 

– idegennyelv-ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 



– szakmai önéletrajz, 

– motivációs levél, 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke, 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan, 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 20. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Miterli Edina nyújt, a 06 (42) 599-700/2117-es 

telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István 

utca 68., Dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 78/2020, valamint a munkakör megnevezését: 

osztályvezető ápoló. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 31. 

A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. március 9. 

*** 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent 

István utca 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján 

pályázatot hirdet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Nyíregyházi 

tagkórházának Ápolási osztálya osztályvezető ápoló 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: 4400 Nyíregyháza, Sóstói utca 62. 

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

– az osztály munkájának megszervezése és zavartalan működésének irányítása, 

– az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása. 



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

irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– főiskola, diplomás ápoló végzettség, 

– ápolói munkakörben, folyamatos munkarendben, fekvőbeteg-ellátásban szerzett 5 év feletti 

szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– egyetem, okleveles ápoló végzettség, 

– tudományos munkában való részvétel, 

– vezetői gyakorlat, 

– idegennyelv-ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– szakmai önéletrajz, 

– motivációs levél, 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke, 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan, 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 20. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Miterli Edina nyújt, a 06 (42) 599-700/2117-es 

telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István 

utca 68., Dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 79/2020, valamint a munkakör megnevezését: 

osztályvezető ápoló. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja. 



A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 31. 

A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. március 9. 

*** 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent 

István utca 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján 

pályázatot hirdet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Nyíregyházi 

tagkórházának Fül-orr-gégészet, Fej- és Nyaksebészeti osztálya osztályvezető ápoló 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: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68. 

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

– az osztály munkájának megszervezése és zavartalan működésének irányítása, 

– az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása. 

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

irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– főiskola, diplomás ápoló végzettség, 

– ápolói munkakörben, folyamatos munkarendben, fekvőbeteg-ellátásban szerzett 5 év feletti 

szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– egyetem, okleveles ápoló végzettség, 

– tudományos munkában való részvétel, 

– vezetői gyakorlat, 

– idegennyelv-ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– szakmai önéletrajz, 



– motivációs levél, 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke, 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan, 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 20. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Miterli Edina nyújt, a 06 (42) 599-700/2117-es 

telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István 

utca 68., Dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 80/2020, valamint a munkakör megnevezését: 

osztályvezető ápoló. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 31. 

A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. március 9. 

*** 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent 

István utca 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján 

pályázatot hirdet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Nyíregyházi 

tagkórházának Gyermekrehabilitációs osztálya osztályvezető ápoló 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: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68. 

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

– az osztály munkájának megszervezése és zavartalan működésének irányítása, 

– az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása. 



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

irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– főiskola, diplomás ápoló végzettség, 

– ápolói munkakörben, folyamatos munkarendben, fekvőbeteg-ellátásban szerzett 5 év feletti 

szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– egyetem, okleveles ápoló végzettség, 

– tudományos munkában való részvétel, 

– vezetői gyakorlat, 

– idegennyelv-ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– szakmai önéletrajz, 

– motivációs levél, 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke, 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan, 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 20. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Miterli Edina nyújt, a 06 (42) 599-700/2117-es 

telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István 

utca 68., Dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 81/2020, valamint a munkakör megnevezését: 

osztályvezető ápoló. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja. 



A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 31. 

A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. március 9. 

*** 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent 

István utca 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján 

pályázatot hirdet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Nyíregyházi 

tagkórházának Hematológiai osztálya osztályvezető ápoló 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: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68. 

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

– az osztály munkájának megszervezése és zavartalan működésének irányítása, 

– az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása. 

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

irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– főiskola, diplomás ápoló végzettség, 

– ápolói munkakörben, folyamatos munkarendben, fekvőbeteg-ellátásban szerzett 5 év feletti 

szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– egyetem, okleveles ápoló végzettség, 

– tudományos munkában való részvétel, 

– vezetői gyakorlat, 

– idegennyelv-ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– szakmai önéletrajz, 

– motivációs levél, 



– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke, 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan, 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 20. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Miterli Edina nyújt, a 06 (42) 599-700/2117-es 

telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István 

utca 68., Dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 82/2020, valamint a munkakör megnevezését: 

osztályvezető ápoló. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 31. 

A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. március 9. 

*** 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent 

István utca 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján 

pályázatot hirdet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Nyíregyházi 

tagkórházának III. Belgyógyászati osztálya osztályvezető ápoló 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: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68. 

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

– az osztály munkájának megszervezése és zavartalan működésének irányítása, 

– az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása. 

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

irányadók. 



Pályázati feltételek: 

– főiskola, diplomás ápoló végzettség, 

– ápolói munkakörben, folyamatos munkarendben, fekvőbeteg-ellátásban szerzett 5 év feletti 

szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– egyetem, okleveles ápoló végzettség, 

– tudományos munkában való részvétel, 

– vezetői gyakorlat, 

– idegennyelv-ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– szakmai önéletrajz, 

– motivációs levél, 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke, 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan, 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 20. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Miterli Edina nyújt, a 06 (42) 599-700/2117-es 

telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István 

utca 68., Dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 83/2020, valamint a munkakör megnevezését: 

osztályvezető ápoló. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 31. 

A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. március 9. 



*** 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent 

István utca 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján 

pályázatot hirdet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Nyíregyházi 

tagkórházának Neurológiai osztálya osztályvezető ápoló 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: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68. 

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

– az osztály munkájának megszervezése és zavartalan működésének irányítása, 

– az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása. 

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

irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– főiskola, diplomás ápoló végzettség, 

– ápolói munkakörben, folyamatos munkarendben, fekvőbeteg-ellátásban szerzett legalább 5 év 

feletti 

szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– egyetem, okleveles ápoló végzettség, 

– tudományos munkában való részvétel, 

– vezetői gyakorlat, 

– idegennyelv-ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– szakmai önéletrajz, 

– motivációs levél, 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke, 



– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan, 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 20. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Miterli Edina nyújt, a 06 (42) 599-700/2117-es 

telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István 

utca 68., Dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 84/2020, valamint a munkakör megnevezését: 

osztályvezető ápoló. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 31. 

A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. március 9. 

*** 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent 

István utca 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján 

pályázatot hirdet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Nyíregyházi 

tagkórházának Infúziós Laboratóriuma vezető asszisztens 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: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68. 

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

– az osztály munkájának megszervezése és zavartalan működésének irányítása, 

– az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása. 

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

irányadók. 

Pályázati feltételek: 



– főiskola, és/vagy felsőfokú szakasszisztens végzettség, 

– szakirányú területen szerzett, 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– tudományos munkában való részvétel, 

– vezetői gyakorlat, 

– idegennyelv-ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– szakmai önéletrajz, 

– motivációs levél, 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke, 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan, 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 20. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Miterli Edina nyújt, a 06 (42) 599-700/2117-es 

telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István 

utca 68., Dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 85/2020, valamint a munkakör megnevezését: 

vezető asszisztens. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 31. 

A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. március 9. 

*** 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent 

István utca 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján 



pályázatot hirdet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Nyíregyházi 

tagkórházának Intézeti Gyógyszertára vezető asszisztens 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: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68. 

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

– az osztály munkájának megszervezése és zavartalan működésének irányítása, 

– az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása. 

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

irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– főiskola, és/vagy felsőfokú szakasszisztens végzettség, 

– szakirányú területen szerzett, 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– tudományos munkában való részvétel, 

– vezetői gyakorlat, 

– idegennyelv-ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– szakmai önéletrajz, 

– motivációs levél, 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke, 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan, 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 20. 



A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Miterli Edina nyújt, a 06 (42) 599-700/2117-es 

telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István 

utca 68., Dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 86/2020, valamint a munkakör megnevezését: 

vezető asszisztens. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 31. 

A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. március 9. 

*** 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent 

István utca 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján 

pályázatot hirdet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Nyíregyházi 

tagkórházának IV. Belgyógyászati osztálya osztályvezető ápoló 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: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68. 

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

– az osztály munkájának megszervezése és zavartalan működésének irányítása, 

– az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása. 

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

irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– főiskola, diplomás ápoló végzettség, 

– ápolói munkakörben, folyamatos munkarendben, fekvőbeteg-ellátásban szerzett legalább 5 év 

feletti 

szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– egyetem, okleveles ápoló végzettség, 



– tudományos munkában való részvétel, 

– vezetői gyakorlat, 

– idegennyelv-ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– szakmai önéletrajz, 

– motivációs levél, 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke, 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan, 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 20. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Miterli Edina nyújt, a 06 (42) 599-700/2117-es 

telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István 

utca 68., Dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 87/2020, valamint a munkakör megnevezését: 

osztályvezető ápoló. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 31. 

A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. március 9. 

*** 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent 

István utca 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján 

pályázatot hirdet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Nyíregyházi 

tagkórházának Izotópdiagnosztikai és terápiás osztálya vezető asszisztens 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: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68. 

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

– az osztály munkájának megszervezése és zavartalan működésének irányítása, 

– az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása. 

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

irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– főiskola, és/vagy felsőfokú szakasszisztens végzettség, 

– szakirányú területen szerzett, 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– tudományos munkában való részvétel, 

– vezetői gyakorlat, 

– idegennyelv-ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– szakmai önéletrajz, 

– motivációs levél, 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke, 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan, 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 20. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Miterli Edina nyújt, a 06 (42) 599-700/2117-es 

telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István 

utca 68., Dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a 



pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 88/2020, valamint a munkakör megnevezését: 

vezető asszisztens. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 31. 

A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. március 9. 

*** 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent 

István utca 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján 

pályázatot hirdet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Nyíregyházi 

tagkórházának Patológiai osztálya vezető asszisztens 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: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68. 

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

– az osztály munkájának megszervezése és zavartalan működésének irányítása, 

– az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása. 

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

irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– főiskola, és/vagy felsőfokú szakasszisztens végzettség, 

– szakirányú területen szerzett, 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– tudományos munkában való részvétel, 

– vezetői gyakorlat, 

– idegennyelv-ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– szakmai önéletrajz, 



– motivációs levél, 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke, 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan, 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 20. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Miterli Edina nyújt, a 06 (42) 599-700/2117-es 

telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István 

utca 68., Dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 89/2020, valamint a munkakör megnevezését: 

vezető asszisztens. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 31. 

A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. március 9. 

*** 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent 

István utca 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján 

pályázatot hirdet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Nyíregyházi 

tagkórházának Központi Laboratóriuma vezető asszisztens 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: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68. 

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

– az osztály munkájának megszervezése és zavartalan működésének irányítása, 

– az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása. 



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

irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– főiskola, és/vagy felsőfokú szakasszisztens végzettség, 

– szakirányú területen szerzett, 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– tudományos munkában való részvétel, 

– vezetői gyakorlat, 

– idegennyelv-ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– szakmai önéletrajz, 

– motivációs levél, 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke, 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan, 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 20. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Miterli Edina nyújt, a 06 (42) 599-700/2117-es 

telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István 

utca 68., Dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 90/2020, valamint a munkakör megnevezését: 

vezető asszisztens. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 31. 

A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. március 9. 



*** 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent 

István utca 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján 

pályázatot hirdet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Nyíregyházi 

tagkórházának Központi Radiológiai osztálya vezető asszisztens 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: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68. 

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

– az osztály munkájának megszervezése és zavartalan működésének irányítása, 

– az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása. 

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

irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– főiskola, és/vagy felsőfokú szakasszisztens végzettség, 

– szakirányú területen szerzett, 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– tudományos munkában való részvétel, 

– vezetői gyakorlat, 

– idegennyelv-ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– szakmai önéletrajz, 

– motivációs levél, 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke, 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan, 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 



A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 20. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Miterli Edina nyújt, a 06 (42) 599-700/2117-es 

telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István 

utca 68., Dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 91/2020, valamint a munkakör megnevezését: 

vezető asszisztens. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 31. 

A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. március 9. 

*** 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent 

István utca 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján 

pályázatot hirdet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Nyíregyházi 

tagkórházának Ortopédiai osztálya osztályvezető ápoló 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: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68. 

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

– az osztály munkájának megszervezése és zavartalan működésének irányítása, 

– az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása. 

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

irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– főiskola, diplomás ápoló végzettség, 

– ápolói munkakörben, folyamatos munkarendben, fekvőbeteg-ellátásban szerzett legalább 5 év 

feletti 



szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– egyetem, okleveles ápoló végzettség, 

– tudományos munkában való részvétel, 

– vezetői gyakorlat, 

– idegennyelv-ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– szakmai önéletrajz, 

– motivációs levél, 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke, 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan, 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 20. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Miterli Edina nyújt, a 06 (42) 599-700/2117-es 

telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István 

utca 68., Dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 92/2020, valamint a munkakör megnevezését: 

osztályvezető ápoló. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 31. 

A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. március 9. 

*** 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent 

István utca 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján 



pályázatot hirdet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Nyíregyházi 

tagkórházának Pszichiátriai osztálya osztályvezető ápoló 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: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68. 

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

– az osztály munkájának megszervezése és zavartalan működésének irányítása, 

– az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása. 

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

irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– főiskola, diplomás ápoló végzettség, 

– ápolói munkakörben, folyamatos munkarendben, fekvőbeteg-ellátásban szerzett legalább 5 év 

feletti 

szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– egyetem, okleveles ápoló végzettség, 

– tudományos munkában való részvétel, 

– vezetői gyakorlat, 

– idegennyelv-ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– szakmai önéletrajz, 

– motivációs levél, 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke, 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan, 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 



A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 20. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Miterli Edina nyújt, a 06 (42) 599-700/2117-es 

telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István 

utca 68., Dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 93/2020, valamint a munkakör megnevezését: 

osztályvezető ápoló. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 31. 

A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. március 9. 

*** 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent 

István utca 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján 

pályázatot hirdet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Nyíregyházi 

tagkórházának Pulmonológiai osztálya osztályvezető ápoló 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: 4400 Nyíregyháza, Sóstói utca 62. 

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

– az osztály munkájának megszervezése és zavartalan működésének irányítása, 

– az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása. 

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

irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– főiskola, diplomás ápoló végzettség, 

– ápolói munkakörben, folyamatos munkarendben, fekvőbeteg-ellátásban szerzett legalább 5 év 

feletti 



szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– egyetem, okleveles ápoló végzettség, 

– tudományos munkában való részvétel, 

– vezetői gyakorlat, 

– idegennyelv-ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– szakmai önéletrajz, 

– motivációs levél, 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke, 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan, 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 20. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Miterli Edina nyújt, a 06 (42) 599-700/2117-es 

telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István 

utca 68., Dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 94/2020, valamint a munkakör megnevezését: 

osztályvezető ápoló. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 31. 

A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. március 9. 

*** 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent 

István utca 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján 



pályázatot hirdet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Nyíregyházi 

tagkórházának Reumatológiai osztálya osztályvezető ápoló 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: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68. 

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

– az osztály munkájának megszervezése és zavartalan működésének irányítása, 

– az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása. 

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

irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– főiskola, diplomás ápoló végzettség, 

– ápolói munkakörben, folyamatos munkarendben, fekvőbeteg-ellátásban szerzett legalább 5 év 

feletti 

szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– egyetem, okleveles ápoló végzettség, 

– tudományos munkában való részvétel, 

– vezetői gyakorlat, 

– idegennyelv-ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– szakmai önéletrajz, 

– motivációs levél, 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke, 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan, 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 



A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 20. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Miterli Edina nyújt, a 06 (42) 599-700/2117-es 

telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István 

utca 68., Dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 95/2020, valamint a munkakör megnevezését: 

osztályvezető ápoló. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 31. 

A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. március 9. 

*** 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent 

István utca 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján 

pályázatot hirdet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Nyíregyházi 

tagkórházának Sürgősségi Betegellátó Centruma osztályvezető ápoló 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: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68. 

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

– az osztály munkájának megszervezése és zavartalan működésének irányítása, 

– az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása. 

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

irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– főiskola, diplomás ápoló végzettség, 

– ápolói munkakörben, folyamatos munkarendben, fekvőbeteg-ellátásban szerzett legalább 5 év 

feletti 



szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– egyetem, okleveles ápoló végzettség, 

– tudományos munkában való részvétel, 

– vezetői gyakorlat, 

– idegennyelv-ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– szakmai önéletrajz, 

– motivációs levél, 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke, 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan, 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 20. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Miterli Edina nyújt, a 06 (42) 599-700/2117-es 

telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István 

utca 68., Dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 96/2020, valamint a munkakör megnevezését: 

osztályvezető ápoló. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 31. 

A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. március 9. 

*** 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent 

István utca 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján 



pályázatot hirdet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Nyíregyházi 

tagkórházának Szemészeti osztálya osztályvezető ápoló 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: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68. 

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

– az osztály munkájának megszervezése és zavartalan működésének irányítása, 

– az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása. 

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

irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– főiskola, diplomás ápoló végzettség, 

– ápolói munkakörben, folyamatos munkarendben, fekvőbeteg-ellátásban szerzett legalább 5 év 

feletti 

szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– egyetem, okleveles ápoló végzettség, 

– tudományos munkában való részvétel, 

– vezetői gyakorlat, 

– idegennyelv-ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– szakmai önéletrajz, 

– motivációs levél, 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke, 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan, 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 



A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 20. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Miterli Edina nyújt, a 06 (42) 599-700/2117-es 

telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István 

utca 68., Dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 97/2020, valamint a munkakör megnevezését: 

osztályvezető ápoló. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 31. 

A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. március 9. 

*** 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent 

István utca 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján 

pályázatot hirdet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Nyíregyházi 

tagkórházának Traumatológiai-és kézsebészeti osztálya osztályvezető ápoló 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: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68. 

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

– az osztály munkájának megszervezése és zavartalan működésének irányítása, 

– az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása. 

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

irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– főiskola, diplomás ápoló végzettség, 

– ápolói munkakörben, folyamatos munkarendben, fekvőbeteg-ellátásban szerzett legalább 5 év 

feletti 



szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– egyetem, okleveles ápoló végzettség, 

– tudományos munkában való részvétel, 

– vezetői gyakorlat, 

– idegennyelv-ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– szakmai önéletrajz, 

– motivációs levél, 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke, 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan, 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 20. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Miterli Edina nyújt, a 06 (42) 599-700/2117-es 

telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István 

utca 68., Dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 98/2020, valamint a munkakör megnevezését: 

osztályvezető ápoló. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 31. 

A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. március 9. 

*** 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent 

István utca 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján 



pályázatot hirdet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Nyíregyházi 

tagkórházának Járóbeteg szakellátása járóbeteg-szakellátás vezető 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: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68. 

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

– a járóbeteg-ellátás munkájának megszervezése és zavartalan működésének irányítása, 

– az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása. 

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

irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– főiskola, diplomás ápoló végzettség, 

– szakirányú területen szerzett, 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– egyetem, okleveles ápoló végzettség, 

– tudományos munkában való részvétel, 

– vezetői gyakorlat, 

– idegennyelv-ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– szakmai önéletrajz, 

– motivációs levél, 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke, 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan, 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától 

tölthető be. 



A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 20. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Miterli Edina nyújt, a 06 (42) 599-700/2117-es 

telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István 

utca 68., Dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 99/2020, valamint a munkakör megnevezését: 

járóbeteg-szakellátás vezető. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 31. 

A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. március 9. 

*** 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent 

István utca 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján 

pályázatot hirdet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Nyíregyházi 

tagkórházának Központi Fizioterápiás osztálya vezető gyógytornász 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: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68. 

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

– a járóbeteg-ellátás munkájának megszervezése és zavartalan működésének irányítása, 

– az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása. 

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

irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– főiskola, gyógytornász végzettség, 

– szakirányú területen szerzett, 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– tudományos munkában való részvétel, 



– vezetői gyakorlat, 

– idegennyelv-ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– szakmai önéletrajz, 

– motivációs levél, 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke, 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan, 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 20. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Miterli Edina nyújt, a 06 (42) 599-700/2117-es 

telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István 

utca 68., Dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 100/2020, valamint a munkakör megnevezését: 

vezető gyógytornász. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 31. 

A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. március 9. 

*** 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent 

István utca 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján 

pályázatot hirdet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház 

Fehérgyarmati tagkórházának Aneszteziológiai- és intenzív terápiás osztálya osztályvezető ápoló 

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: 4900 Fehérgyarmat, Damjanich utca 1. 

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

– az osztály munkájának megszervezése és zavartalan működésének irányítása, 

– az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása. 

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

irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– főiskola, diplomás ápoló és aneszteziológiai szakasszisztens végzettség, 

– ápolói munkakörben, folyamatos munkarendben, fekvőbeteg-ellátásban szerzett legalább 5 év 

feletti 

szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– egyetem, okleveles ápoló végzettség, 

– tudományos munkában való részvétel, 

– vezetői gyakorlat, 

– idegennyelv-ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– szakmai önéletrajz, 

– motivációs levél, 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke, 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan, 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 20. 



A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Miterli Edina nyújt, a 06 (42) 599-700/2117-es 

telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István 

utca 68., Dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 101/2020, valamint a munkakör megnevezését: 

osztályvezető ápoló. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 31. 

A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. március 9. 

*** 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent 

István utca 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján 

pályázatot hirdet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház 

Vásárosnaményi tagkórházának II. Belgyógyászati osztálya osztályvezető ápoló 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: 4800 Vásárosnamény, Ady Endre utca 5. 

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

– az osztály munkájának megszervezése és zavartalan működésének irányítása, 

– az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása. 

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

irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– főiskola, diplomás ápoló végzettség, 

– ápolói munkakörben, folyamatos munkarendben, fekvőbeteg-ellátásban szerzett legalább 5 év 

feletti 

szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 



– egyetem, okleveles ápoló végzettség, 

– tudományos munkában való részvétel, 

– vezetői gyakorlat, 

– idegennyelv-ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– szakmai önéletrajz, 

– motivációs levél, 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke, 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan, 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 20. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Miterli Edina nyújt, a 06 (42) 599-700/2117-es 

telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István 

utca 68., Dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 102/2020, valamint a munkakör megnevezését: 

osztályvezető ápoló. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 31. 

A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. március 9. 

*** 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent 

István utca 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján 

pályázatot hirdet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház 

Fehérgyarmati tagkórházának Gyermekosztálya osztályvezető ápoló 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: 4900 Fehérgyarmat, Damjanich utca 1. 

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

– az osztály munkájának megszervezése és zavartalan működésének irányítása, 

– az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása. 

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

irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– főiskola, diplomás ápoló végzettség, 

– ápolói munkakörben, folyamatos munkarendben, fekvőbeteg-ellátásban szerzett legalább 5 év 

feletti 

szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– egyetem, okleveles ápoló végzettség, 

– tudományos munkában való részvétel, 

– vezetői gyakorlat, 

– idegennyelv-ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– szakmai önéletrajz, 

– motivációs levél, 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke, 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan, 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 20. 



A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Miterli Edina nyújt, a 06 (42) 599-700/2117-es 

telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István 

utca 68., Dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 103/2020, valamint a munkakör megnevezését: 

osztályvezető ápoló. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 31. 

A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. március 9. 

*** 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent 

István utca 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján 

pályázatot hirdet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház 

Fehérgyarmati tagkórházának Röntgen osztálya vezető asszisztens 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: 4900 Fehérgyarmat, Damjanich utca 1. 

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

– az osztály munkájának megszervezése és zavartalan működésének irányítása, 

– az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása. 

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

irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– főiskola, és/vagy felsőfokú szakasszisztens végzettség, 

– szakirányú területen szerzett, 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– tudományos munkában való részvétel, 

– vezetői gyakorlat, 



– idegennyelv-ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– szakmai önéletrajz, 

– motivációs levél, 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke, 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan, 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 20. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Miterli Edina nyújt, a 06 (42) 599-700/2117-es 

telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István 

utca 68., Dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 104/2020, valamint a munkakör megnevezését: 

vezető asszisztens. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 31. 

A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. március 9. 

*** 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent 

István utca 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján 

pályázatot hirdet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház 

Fehérgyarmati tagkórházának Sebészeti osztálya osztályvezető ápoló 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: 4900 Fehérgyarmat, Damjanich utca 1. 



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

– az osztály munkájának megszervezése és zavartalan működésének irányítása, 

– az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása. 

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

irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– főiskola, diplomás ápoló végzettség, 

– ápolói munkakörben, folyamatos munkarendben, fekvőbeteg-ellátásban szerzett legalább 5 év 

feletti 

szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– egyetem, okleveles ápoló végzettség, 

– tudományos munkában való részvétel, 

– vezetői gyakorlat, 

– idegennyelv-ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– szakmai önéletrajz, 

– motivációs levél, 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke, 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan, 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 20. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Miterli Edina nyújt, a 06 (42) 599-700/2117-es 

telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István 



utca 68., Dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 105/2020, valamint a munkakör megnevezését: 

osztályvezető ápoló. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 31. 

A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. március 9. 

*** 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent 

István utca 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján 

pályázatot hirdet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház 

Vásárosnaményi tagkórházának Járóbeteg-ellátása vezető asszisztens 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: 4800 Vásárosnamény, Ady Endre utca 5. 

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

– a járóbeteg-ellátás munkájának megszervezése és zavartalan működésének irányítása, 

– az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása. 

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

irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– főiskola és/vagy felsőfokú szakasszisztens végzettség, 

– szakirányú területen szerzett, 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– tudományos munkában való részvétel, 

– vezetői gyakorlat, 

– idegennyelv-ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 



– szakmai önéletrajz, 

– motivációs levél, 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke, 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan, 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 20. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Miterli Edina nyújt, a 06 (42) 599-700/2117-es 

telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István 

utca 68., Dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 106/2020, valamint a munkakör megnevezését: 

vezető asszisztens. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 31. 

A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. március 9. 

*** 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent 

István utca 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján 

pályázatot hirdet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház 

Fehérgyarmati tagkórházának Laboratóriuma vezető asszisztens 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: 4900 Fehérgyarmat, Damjanich utca 1. 

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

– az osztály munkájának megszervezése és zavartalan működésének irányítása, 

– az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása. 



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

irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– főiskola és/vagy felsőfokú szakasszisztens végzettség, 

– szakirányú területen szerzett, 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– egyetem, szakirányú végzettség, 

– tudományos munkában való részvétel, 

– vezetői gyakorlat, 

– idegennyelv-ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– szakmai önéletrajz, 

– motivációs levél, 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke, 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan, 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 20. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Miterli Edina nyújt, a 06 (42) 599-700/2117-es 

telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István 

utca 68., Dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 107/2020, valamint a munkakör megnevezését: 

vezető asszisztens. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 31. 



A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. március 9. 

*** 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent 

István utca 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján 

pályázatot hirdet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Nyírbátori 

szakrendelései vezető asszisztens 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: 4300 Nyírbátor, Édesanyák útja 1. 

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

– a szakrendelések munkájának megszervezése és zavartalan működésének irányítása, 

– az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása. 

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

irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– főiskola és/vagy felsőfokú szakasszisztens végzettség, 

– szakirányú területen szerzett, 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– egyetem, okleveles ápoló végzettség, 

– tudományos munkában való részvétel, 

– vezetői gyakorlat, 

– idegennyelv-ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– szakmai önéletrajz, 

– motivációs levél, 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke, 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan, 



– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 20. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Miterli Edina nyújt, a 06 (42) 599-700/2117-es 

telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István 

utca 68., Dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 108/2020, valamint a munkakör megnevezését: 

vezető asszisztens. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 31. 

A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. március 9. 

*** 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent 

István utca 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján 

pályázatot hirdet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Mátészalkai 

Kórházának Laboratóriuma vezető asszisztens 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: 4700 Mátészalka, Kórház utca 2–4. 

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

– az osztály munkájának megszervezése és zavartalan működésének irányítása, 

– az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása. 

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

irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– főiskola és/vagy felsőfokú szakasszisztens végzettség, 



– szakirányú területen szerzett, 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– tudományos munkában való részvétel, 

– vezetői gyakorlat, 

– idegennyelv-ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– szakmai önéletrajz, 

– motivációs levél, 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke, 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan, 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 20. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Miterli Edina nyújt, a 06 (42) 599-700/2117-es 

telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István 

utca 68., Dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 109/2020, valamint a munkakör megnevezését: 

vezető asszisztens. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 31. 

A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. március 9. 

*** 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent 

István utca 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján 

pályázatot hirdet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Mátészalkai 

Kórházának Patológiai Osztálya vezető asszisztens 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: 4700 Mátészalka, Kórház utca 2–4. 

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

– az osztály munkájának megszervezése és zavartalan működésének irányítása, 

– az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása. 

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

irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– főiskola és/vagy felsőfokú szakasszisztens végzettség, 

– szakirányú területen szerzett, 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– tudományos munkában való részvétel, 

– vezetői gyakorlat, 

– idegennyelv-ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– szakmai önéletrajz, 

– motivációs levél, 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke, 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan, 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 20. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Miterli Edina nyújt, a 06 (42) 599-700/2117-es 

telefonszámon. 



A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István 

utca 68., Dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 110/2020, valamint a munkakör megnevezését: 

vezető asszisztens. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 31. 

A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. március 9. 

*** 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYVEZETŐI  

ÉS ORVOSVEZETŐI ÁLLÁSOKRA 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (3525 Miskolc, Városház tér 8.) a közalkalmazottak 

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

Egészségfejlesztési Intézet intézményvezetői (magasabb vezetői) munkakör betöltésére. 

A munkáltató megnevezése: Miskolci Egészségfejlesztési Intézet. 

A vezetői beosztás megnevezése: intézményvezető (magasabb vezető). 

A betöltendő közalkalmazotti munkakör megnevezése: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) 

Korm. rendelet 1. melléklet II.1. pontjában meghatározott, az intézményvezetői beosztás mellett 

betölthető bármely munkakör. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2020. június 1. napjától 

– 2025. május 31. napjáig szól. 

A munkavégzés helye: az intézmény székhelye (3515 Miskolc, Egyetem utca 1.) 

A munkakörhöz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézményvezető 

az alábbiak figyelembevételével, az intézmény vezetéséhez, irányításához kapcsolódó tevékenysége 

során gyakorolja a jogszabályokban és az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában számára 

előírt feladatokat és jogköröket. 

Az intézmény közfeladata: egészségügyi alapellátás az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, 

valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény alapján. 

Az intézmény szakmai alaptevékenysége: az egészségügyi alapellátás biztosítása, annak igazgatása 

és működtetési feladatainak ellátása. 



Az intézményvezető által ellátandó főfeladatok: 

– az intézmény működtetése, 

– a szakmai feladatok ellátása, melynek keretében felelős az alapító okirat szerinti alaptevékenységek 

megszervezéséért és folyamatos ellátásáért, 

– irányítja, összehangolja és ellenőrzi a szakmai feladatok ellátását, végrehajtását, 

– felelős az intézmény gazdálkodásában a szakmai célszerűség, hatékonyság és a gazdaságosság 

követelményeinek érvényesítéséért, különös tekintettel a szakemberek megfelelő létszámú 

alkalmazására, intézményvezetői és munkáltatói jogkör gyakorlói feladatok teljes körű ellátására, 

– elkészíti a hatályos jogszabályok által előírt, az intézmény működéséhez szükséges 

dokumentumokat, valamint gondoskodik azok betartásáról, fenntartásáról, 

– beszámolási kötelezettséggel tartozik a fenntartó felé. 

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

rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintű végzettség, mely alól a gyógyintézetek vezetőjének 

és vezetőhelyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése 

érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet (EüM 

rendelet) 1. § (2) bekezdése alapján a fenntartó felmentést adhat. A felmentésre egyebekben az EüM 

rendelet vonatkozó rendelkezései [1. § (2)–(3) bekezdés, valamint a 7/B. §] az irányadók, 

– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés (figyelemmel az EüM 

rendelet 7/C. §-ában foglaltakra), 

– legalább 5 éves vezetői gyakorlat, 

– tizennyolcadik életév betöltése, 

– büntetlen előélet, a pályázó nem áll a Kjt. 20. § (2) bek. d) pontja szerinti büntetőeljárások hatálya 

alatt és vele szemben nem állnak fenn a Kjt. 20.§ (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok, ne 

álljon a foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt, 

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

rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz, 

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

jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. A Kjt. 23. 

§ (1) bekezdésének megfelelően magasabb vezető csak felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező 

közalkalmazott lehet. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: felsőfokú egészségügyi végzettség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 



– a pályázó részletes szakmai önéletrajza, 

– vezetői gyakorlat teljesítésének igazolása, 

– a felsőfokú iskolai végzettség, szakképzettség, képesítés meglétét igazoló okmány, okmányok 

egyszerű másolata, 

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programja legfeljebb 3 oldal terjedelemben, 

– érvényes (90 napnál nem régebbi) hatósági erkölcsi bizonyítvány közalkalmazottak részére, vagy 

igazolás annak megkéréséről, 

– amennyiben a pályázó élni kíván az EüM rendelet 1. § (2) bekezdés szerinti (orvostudományi vagy 

egyéb) egyetemi szintű végzettség alóli felmentés lehetőségével, akkor a pályázónak a pályázati 

feltétel alóli felmentésre irányuló írásbeli kérelme. A felmentés iránti kérelemnek tartalmaznia 

szükséges a pályázó nyilatkozatát, hogy korábban részesült-e az EüM rendelet 1. § (2) bekezdése 

szerinti felmentésben, 

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

pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez és továbbításához, valamint ahhoz, hogy a pályázatok 

elbírálásában résztvevő személyek azt megismerhessék, 

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja, 

– a pályázó nyilatkozata, arról, hogy nem áll fenn esetében az egyes vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti tilalom, 

– a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem áll cselekvőképességet részlegesen korlátozó 

vagy teljesen korlátozó gondnokság alatt, 

– a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem áll fenn vele szemben a Kjt. szerinti 

összeférhetetlenségi ok. 

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

be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 9. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnárné Palotai Mariann osztályvezető nyújt 

a 06 (46) 512-788-as telefonszámon. A pályázat beadási határidejének szempontjából a postára adás 

dátuma (postai bélyegző), valamint a személyes benyújtás időpontja számít. 

A pályázat benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatot a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának (3525 Miskolc, 

Városháztér 8.) címezve 2 egyező papíralapú (1 eredeti és 1 másolati) és ezzel egyidejűleg 1 

elektronikus adathordozón zárt borítékban kell benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 

adatbázisban szereplő azonosító számot: II-30/802082/2020., valamint a megpályázott beosztás 

megnevezését: „Intézményvezető”, 



– személyesen Molnárné Palotai Mariann osztályvezetőnél Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri 

Hivatala Humánerőforrás Osztály (3525 Miskolc, Városház tér 8.), telefonszám: 06 (46) 512-788. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat a pályázati határidő lejártát követően a 

Korm. rendeletben meghatározott személyekből álló bizottság hallgatja meg, valamint Miskolc 

Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi, Szociális és Környezet-egészségügyi 

Bizottsága véleményezi. Ezt követően Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 

dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. május 29. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– Miskolc város hivatalos honlapja: www.miskolc.hu, 

– www.kozigallas.gov.hu – 2020. február 27. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

Az intézményvezetői beosztás mellett betölthető közalkalmazotti munkakörbe történő kinevezés 

esetén a pályázat kiírója a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor 3 hónap próbaidőt köt ki, 

próbaidő kikötésére egyebekben a Kjt. 21/A. § rendelkezései az irányadók. 

A pályázatok elkészítéséhez szükséges tájékoztatás, és az intézmény megismeréséhez szükséges 

információ a pályáztató kiírásában megjelölt munkatársnál kérhető. 

A munkáltatóval kapcsolatos további információ a www.miefi.hu oldalon olvasható. 

A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot visszavonja, módosított új pályázati 

felhívást tegyen közzé, vagy az eljárást lefolytatva azt eredménytelennek nyilvánítsa. 

Az adatkezelési tájékoztató Miskolc város honlapján elérhető. 

*** 

A Margit Kórház Pásztó (3060 Pásztó Semmelweis út 15–17.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet orvosigazgató (magasabb vezető) 

vezetői megbízással szakorvos munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

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

A munkavégzés helye: 3060 Pásztó, Semmelweis út 15–17. 

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

A gyógyintézetben nyújtott szakorvosi tevékenység, valamint annak felügyelete és a tevékenységek 

összehangolása a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről szóló 

43/2003. (VII. 29.) ESzCsM rendelet által szabályozottan, ennek keretében különösen: 



– az egészségügyi dokumentáció vezetése szabályszerűségének biztosítása és felügyelete, 

– az ügyeleti tevékenység biztosítása és felügyelete, 

– a betegjogok érvényesülésének folyamatos figyelemmel kísérése, 

– a betegek által bejelentett panaszok kivizsgálásában való közreműködés, 

– a betegjogi képviselővel való kapcsolattartás, 

– az egészségügyi hatósági rendelkezések végrehajtásának ellenőrzése, 

– a házirend rendelkezései végrehajtásának ellenőrzése, 

– a gyógyintézet higiénés rendjének biztosítása és felügyelete, 

– a gyógyintézetben nyújtott egészségügyi szolgáltatások folyamatos minőség-ellenőrzése, 

– a gyógyintézetben orvosi, gyógyszerészi munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók 

továbbképzésének biztosítása és felügyelete, 

– a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott további orvos-szakmai tevékenységek 

felügyelete. 

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

Szerződés rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– orvosi egyetem és szakorvosi képesítés, legalább 5 év gyakorló orvosi tevékenységgel, 

– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés vagy egészségügyi 

(szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon 

szerzett képesítés, 

– legalább 3 éves vezetői gyakorlat, 

– magyar állampolgárság, 

– büntetlen előélet, 

– egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: rehabilitáció, belgyógyász, reumatológiai szakképesítés. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz, 

– az orvosigazgatói feladatok ellátására vonatkozó szakmai elképzelések, vezetői és szakmai program, 

– végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést, illetve nyelvtudást igazoló okiratok másolata, 



– szakmai, illetve vezetői gyakorlatot igazoló okmányok, 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– igazolás kamarai tagságról és működési nyilvántartás érvényességéről, 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul, 

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a jogszabályban előírt 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2020. május 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 12. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Boczek Tibor főigazgató nyújt, a 06 (70) 

521-1772-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Margit Kórház Pásztó címére történő megküldésével (3060 Pásztó, 

Semmelweis út 15–17.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 

számot: HU/6-9/2020., valamint a munkakör megnevezését: Orvosi igazgatói vezetői megbízás – 

szakorvos, 

– elektronikus úton Margit Kórház Pásztó részére a munkaugy@pkorhaz.hu e-mail-címre, kérjük a 

tárgyban a munkakör megnevezését feltüntetni a mellékletek csatolásával. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. április 24. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– Margit Kórház Pásztó honlapja, 

– Állami Egészségügyi Ellátó Központ honlapja: www.aeek.hu. 

A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. február 28. 

*** 

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 engedély és kamarai tagság igazolása, 

– publikációk, előadások címjegyzéke. 

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

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 30. 



A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kovács Lajos mb. főigazgató nyújt, a 06 

(47) 525 302-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

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

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

azonosító számot: 04/03/2020, 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. május 14. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– www.aeek.hu – 2020. március 16., 

– www.kozigallas.gov.hu – 2020. március 16. 

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

*** 

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

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

Erzsébet Kórház pszichiátriai osztály osztályvezető főorvos beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

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

A munkavégzés helye: 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. április 30. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kovács Lajos mb. főigazgató nyújt, a 06 

(47) 525 302-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

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

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

azonosító számot: 04/03/2020, 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. május 14. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– www.aeek.hu – 2020. március 16., 

– www.kozigallas.gov.hu – 2020. március 16. 

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

*** 

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 

Jász-Nagykun-Szolnok megye 

Komárom-Esztergom megye 

Ács Város Önkormányzata (2941 Ács, Gyár utca 23.) pályázatot hirdet Ács város I. számú háziorvosi 

körzet teljes körű ellátására, vállalkozási formában, területi ellátási kötelezettséggel. 

Munkahely címe: 2941 Ács, Óvoda köz 1. 

Pályázati feltételek: 



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

rendeletben foglalt képesítési előírásoknak való megfelelés, 

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

Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek megléte. 

Csatolandó dokumentumok: 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, 

– a képesítést igazoló okiratok fénymásolata (az eredeti okiratok bemutatása személyes találkozáskor 

szükséges), 

– részletes szakmai önéletrajz, 

– orvosi alkalmassági vizsgálat meglétét igazoló okmány másolata, 

– igazolás érvényes működési nyilvántartásról, 

– a praxisjog átvételére vonatkozó előzetes megállapodás a jogot értékesítő háziorvossal, 

– az alkalmazásban álló asszisztens továbbfoglalkoztatásának vállalása, 

– nyilatkozat amelyben a pályázó vállalja, hogy a pályázati anyag elbírálásában résztvevők a közölt 

adatait megismerjék, 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul pályázatának nyílt bizottsági valamint képviselő-

testületi ülésen történő tárgyalásához. 

Egyéb információk: 

– az önkormányzat határozatlan idejű szerződést köt a nyertes pályázóval, 

– az állás betöltése esetén az önkormányzat szolgálati lakást biztosít. 

A pályázat benyújtásának határideje az Egészségügyi Közlönyben történő megjelenést követő 60. 

nap. 

Elbírálás határideje: a benyújtási határidőt követő 30 napon belül. 

Állás betölthetőségének időpontja: azonnal. 

A pályázatok benyújtása: Ács Polgármesteri Hivatala (2941 Ács, Gyár utca 23.), Dr. Szentirmai István 

polgármester részére postai úton 1 példányban, valamint elektronikusan a 

polgarmester@acsvaros.hu címre. A postai úton feladott pályázat borítékján kérjük feltüntetni: 

„Háziorvosi pályázat”. 

A képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. 

A pályázattal kapcsolatban bővebb információ kérhető Dr. Szentirmai István polgármestertől a 06 

(34) 385-121-es telefonszámon vagy e-mailben. 



*** 

Ács Város Önkormányzata (2941 Ács, Gyár utca 23.) pályázatot hirdet Ács város III. számú háziorvosi 

körzet teljes körű ellátására, vállalkozási formában, területi ellátási kötelezettséggel. 

Munkahely címe: 2941 Ács, Deák F. utca 25. 

Pályázati feltételek: 

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

rendeletben foglalt képesítési előírásoknak való megfelelés, 

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

Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek megléte. 

Csatolandó dokumentumok: 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, 

– a képesítést igazoló okiratok fénymásolata (az eredeti okiratok bemutatása személyes találkozáskor 

szükséges), 

– részletes szakmai önéletrajz, 

– orvosi alkalmassági vizsgálat meglétét igazoló okmány másolata, 

– igazolás érvényes működési nyilvántartásról, 

– a praxisjog átvételére vonatkozó előzetes megállapodás a jogot értékesítő háziorvossal, 

– az alkalmazásban álló asszisztens továbbfoglalkoztatásának vállalása, 

– nyilatkozat amelyben a pályázó vállalja, hogy a pályázati anyag elbírálásában résztvevők a közölt 

adatait megismerjék, 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul pályázatának nyílt bizottsági valamint képviselő-

testületi ülésen történő tárgyalásához. 

Egyéb információk: 

– az önkormányzat határozatlan idejű szerződést köt a nyertes pályázóval, 

– az állás betöltése esetén az önkormányzat szolgálati lakást biztosít. 

A pályázat benyújtásának határideje az Egészségügyi Közlönyben történő megjelenést követő 30 

nap. 

Elbírálás határideje: a benyújtási határidőt követő 10 napon belül. 

Az állás betölthetősége: azonnal. 

A pályázatok benyújtása: Ács Polgármesteri Hivatala (2941 Ács, Gyár utca 23.), Dr. Szentirmai István 

polgármester részére postai úton 1 példányban, valamint elektronikusan a 



polgarmester@acsvaros.hu címre. A postai úton feladott pályázat borítékján kérjük feltüntetni: 

„Háziorvosi pályázat”. 

A képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. 

A pályázattal kapcsolatban bővebb információ kérhető Dr. Szentirmai István polgármestertől a 06 

(34) 385-121-es telefonszámon vagy e-mailben. 

Nógrád megye 

Pest megye 

Nyugdíjazás miatt Örkényen (Budapesttől 50 km-re, Kecskeméttől 30 km-re) 1100 kártyával 

rendelkező gyermekorvosi praxis ingyenesen átadandó. Felújított, jól felszerelt rendelő, jól képzett 

asszisztencia. 

Érdeklődni telefonon Dr. Kovács Mária Ibolyánál lehet a 06 (30) 995-3350-es telefonszámon. 

Somogy megye 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

Tolna megye 

Vas megye 

Veszprém megye 

Dr. Molnár Dániel háziorvos (8500 Pápa, Aradi utca 33.) felnőtt háziorvosi praxis működtetési jogát 

2020 júliusától eladásra kínálja. Érdeklődni a 06 (20) 427-8580-as telefonszámon lehet. 

*** 

Csabrendek Nagyközség Önkormányzata (8474 Csabrendek, Árpád utca 4.) pályázatot hirdet a 

területi ellátási kötelezettséggel működő, az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról 

szóló 18/2016. (XI. 2.). önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdésében meghatározott I. számú 

háziorvosi körzetben, vállalkozási formában, határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződés 

keretében háziorvosi (vegyes) feladatok ellátására 

Az ellátandó terület: Csabrendek nagyközség közigazgatási határán belül az 1. számú vegyes 

háziorvosi körzet, az utcajegyzék megtekinthető: 

https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh9eg8ed7dr8eo7dt4ee5em0cj1bz6bz1by8ce1bx4cc7e 

A háziorvosi körzet lakosságszáma: 1361 fő. 

A munkavégzés helye: 8474 Csabrendek, Magyar utca 4. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020. március 1. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Csabrendek I. számú háziorvosi körzetének a háziorvosi, 

házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben és egyéb 



jogszabályokban meghatározott, a háziorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok területi ellátási 

kötelezettséggel történő ellátása – ideértve a kistérségi ügyeleti ellátásban való részvételt, a 

csecsemő és terhes tanácsadást, továbbá az óvoda és iskolaorvosi (iskola, óvoda, bölcsőde) feladatok 

ellátását, megosztva a II. számú háziorvosi körzettel. 

Pályázati feltételek: a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 

25.) EüM rendelet szerinti képesítés és az ott, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. 

évi II. törvényben, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 

313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános 

feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. 

rendeletben előírt egyéb feltételek, az önkormányzattal kötött feladatellátási szerződés szerint. 

Pályázathoz csatolandó: 

– diploma és szakvizsga bizonyítvány másolata, 

– szakmai önéletrajz, 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– vállalkozói tevékenységet igazoló okirat hiteles másolata, 

– egészségügyi alkalmassági vizsgálat igazolása, 

– MOK- és ÁEEK-kártya másolata, 

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

eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, 

– a pályázó nyilatkozata, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati anyag elbírálásában 

résztvevők a pályázatot megismerjék és abba betekintsenek, 

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak 

nyilvános tárgyalásához. 

Működtetés formája: egyéni vállalkozás vagy társas vállalkozás tagjaként. 

Illetmény, juttatás: az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő 

finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet alapján a Nemzeti 

Egészségbiztosítási Alapkezelővel kötött finanszírozási szerződés szerint. 

Egyéb információk: 

Eredményes pályázat esetén a körzetet működtető önkormányzatok határozatlan időre szóló 

feladatellátási szerződést kötnek, melyben a felek a működés, üzemeltetés részletes feltételeit 

rögzítik. 

Az önkormányzat kizárólag abban az esetben kötheti meg az ellátási szerződést, ha a pályázó a 

praxisjogról sikeresen meg tud állapodni annak jogosultjával. 



Az önkormányzat a feladat ellátásához a rendelőhelyiséget, valamint annak minimumfeltételek 

szerinti felszerelését és berendezéseit térítésmentesen biztosítja, a rendelő fenntartásának költsége 

a feladatot ellátót terheli. 

Az önkormányzat 4 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít a praxisjog vásárlásához, 

amennyiben a pályázaton nyertes orvos minimum 5 éves időtartamban vállalja a megjelölt körzetben 

az önálló orvosi tevékenységet. Ellenkező esetben a háziorvost időarányos visszafizetési 

kötelezettség terheli. 

Az önkormányzat a nyertes pályázónak térítésmentesen bérlakást biztosít, a bérlakás közüzemi 

költségei a feladatot ellátót terheli. 

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos. 

A pályázat elbírálásának határideje: folyamatos. 

Pályázatok benyújtása: postai úton Csabrendek Nagyközség Önkormányzata Polgármesterének 

címezve (8474 Csabrendek, Árpád utca 4.). 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnár László polgármester nyújt a 06 (30) 

630-0497-es telefonszámon. 

A pályázat további közzétételének helye: 

– Csabrendek Nagyközség honlapja, 

– Állami Egészségügyi Ellátó Központ honlapja. 

Zala megye 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK GYÓGYSZERÉSZI 

ÉS GYÓGYSZERTÁRI ASSZISZTENSI ÁLLÁSOKRA 

A Felső-Szabolcsi Kórház (4600 Kisvárda, Árpád út 26.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Felső-Szabolcsi Kórház Intézeti 

Gyógyszertár vezető főgyógyszerész munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

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

A munkavégzés helye: 4600 Kisvárda, Árpád út 26. 

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

– az Intézeti Gyógyszertár szakmai munkájának megszervezése és irányítása, valamint zavartalan 

működésének biztosítása, 

– az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása. 



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

– gyógyszerészi egyetemi végzettség, 

– gyógyszerhatástan szakvizsga. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– egészségügyi intézményben szerzett, legalább 1–3 év szakmai tapasztalat, 

– egészségügyi intézményben szerzett, legalább 1–3 év vezetői tapasztalat, 

– tudományos munkában való részvétel, 

– idegennyelv-ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– szakmai önéletrajz, 

– motivációs levél, 

– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke, 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan, 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges kezeléséhez a pályázó hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2020. május 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 15. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Adrienn nyújt, a 06 (45) 502-120-as 

telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak Felső-Szabolcsi Kórház címére történő megküldésével (4600 Kisvárda, 

Árpád út 26.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 

9/2020, valamint a munkakör megnevezését: vezető főgyógyszerész, 

– elektronikus úton Csik Bernadett részére, a hr@kisvardakorhaz.hu e-mail-címen keresztül. 



A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a Felső-

Szabolcsi Kórház fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. április 30. 

A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. március 6. 

*** 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSHEZ KÖTÖTT 

VEZETŐI ÉS EGYÉB ÁLLÁSOKRA  

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

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

Erzsébet Kórház Élelmezésvezető beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

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

A munkavégzés helye: 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. április 30. 

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: 04/03/2020, valamint a beosztás megnevezését: Élelmezésvezető, 

– elektronikus úton Lukács Piroska 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 pályázatokról a mb. főigazgató dönt, a Véleményező 

Bizottság állásfoglalása alapján. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. május 14. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– www.aeek.hu – 2020. március 16., 

– www.kozigallas.gov.hu – 2020. március 16. 

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. április 30. 

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: 04/03/2020., 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. május 14. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– www.aeek.hu – 2020. március 16., 

– www.kozigallas.gov.hu – 2020. március 16. 

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

 


