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ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 

Tisztelt Hirdetők, Olvasók! 

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

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

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

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

Az Egészségügyi Közlöny Szerkesztőségének telefonszáma 795-1347. 

A közléssel kapcsolatban a fenti telefonszámon tudunk tájékoztatást adni. 

Tájékoztatjuk tisztelt hirdetőinket, hogy a pályázati hirdetmények szövegéből kénytelenek vagyunk 

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

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

magyar végzettséget vagy állampolgárságot preferáló előírások). 

A jogszabály alapján kötelezően meghirdetendő pályázatok térítésmentes közzétételére egy 

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

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

266-9294) ad felvilágosítást. 

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

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

a pályázati határidő hirdetmény szerinti kezdő időpontja az Egészségügyi Közlönyben való 

megjelenés. A Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság honlapján is megjelenő hirdetések 

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

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

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

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

módon megfogalmazott és így megküldött hirdetésekből adódó esetleges hibákért felelősséget 

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

formában juttassák el a szerkesztőség részére. Az olvashatatlanul megküldött hirdetések 

közzétételét nem vállaljuk. 

Megrendelt hirdetés közzétételének vagy ismételt közzétételének lemondását, módosítását a 

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

időpontjáig. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYVEZETŐI 

ÉS ORVOSVEZETŐI ÁLLÁSOKRA 



Kisvárda Város Önkormány zata (4600 Kisvárda, Szent László út 7–11.) a közalkalmazottak 

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

Egészségügyi Alapellátás intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre szól, 2020. június 1. napjától 

2022. május 31. napjáig. 

A munkavégzés helye: 4600 Kisvárda, Szent György tér 2. 

Munkakör, vezetői beosztás megnevezése: intézményvezető (magasabb vezető). 

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

– az egészségügyi alapellátás feladatainak (háziorvosi, fogorvosi, gyermekorvosi, ügyeleti, védőnői) 

koordinálása, 

– az alapító okiratban meghatározott feladatok ellátása, 

– az intézmény irányítása, 

– az intézmény törvényes működésének biztosítása, 

– az intézményi költségvetés betartása, 

– munkáltatói, vezetői jogok gyakorlása az intézményben foglalkoztatottak felett. 

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

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

végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR.) rendelkezései az 

irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– a Kjt. 20. § (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek való megfelelés, 

– felsőfokú iskolai végzettség, szakirányú szakképesítés a KR. 1. sz. melléklete 1/A. § 1–39. pontja 

szerint, 

– legalább 5 éves vezetői gyakorlat, 

– a képesítési feltétel, valamint a vezetői gyakorlat megléte alól a fenntartó felmentést adhat a az 

egészségügyi közintézmények vezetőjének és vezetőhelyetteseinek képesítési követelményeiről, 

valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 

13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 1. § (2) bekezdése és 4. §-a alapján, 

– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban van, vagy a megbízással 

egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 



A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– büntetlen előéletet igazoló, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, 

– képesítést, végzettséget igazoló, közjegyző által hitelesített okirat-másolatok, 

– vezetői gyakorlatról szóló eredeti igazolás, 

– részletes szakmai önéletrajz, 

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, 

– a pályázó nyilatkozata, hogy pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 

– a pályázó nyilatkozata, hogy az elbírálásban résztvevők megismerhetik, kezelhetik, felhasználhatják 

pályázati anyagát a pályázati eljárás során, 

– a pályázó nyilatkozata, hogy megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget 

tesz, 

– a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázatát a képviselő-testület nyilvános vagy zárt 

ülésen tárgyalja. 

A munkakör betöltésének várható időpontja: 2020. június 1. 

A pályázat benyújtásának határideje: a www.kozigallas.gov.hu honlapon történő közzétételtől 

számított 30 nap. (2020. május 14.) 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Leleszi Tibor polgármester nyújt, a 06 (45) 

500-751-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton: Kisvárda Város polgármesteréhez (4600 Kisvárda, Szent László u. 7–11.) egy 

példányban; a borítékon fel kell tüntetni: „Városi Egészségügyi Alapellátás intézményvezetői 

pályázat”, 

– elektronikus úton: a polgarmester@kisvarda.hu e-mail-címre. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat elbírálásáról – a szakmai bizottság véleményezési 

eljárását követően – Kisvárda Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt a pályázati határidő 

lejártát követő első testületi ülésén. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. május 31. 

Pályázati kiírás közzétételének helye és ideje: 

– www.kozigallas.gov.hu – 2020. április 10., 

– Kisvárda Város Honlapja (www.kisvarda.hu) – 2020.április 10. 



A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a Képviselő-testület a pályázat 

eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. Az alapító okirat megtekinthető, illetve másolat 

kérhető Kisvárda Város Jegyzőjénél [4600 Kisvárda, Szent László u. 7–11., tel.: 06 (20) 296-7373]. 

*** 

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

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

Erzsébet Kórház neurológiai osztály osztályvezető főorvos beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

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

A munkavégzés helye: 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9. 

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

– szakorvosi munkakörben szakorvosi feladatok ellátása, 

– a neurológiai osztály szakmai tevékenységének szervezése, működésének szakmai irányítása, 

ellenőrzése. 

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

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

egyedi megállapodásban foglaltak az irányadók (kiemelt bérezés és kiemelt ügyeleti díj, szükség 

esetén szolgálati lakást, lakhatási támogatást biztosítunk). 

Pályázati feltételek: 

– általános orvosi diploma, 

– szakirányhoz kapcsolódó szakvizsga, 

– egészségügyi alkalmasság, 

– büntetlen előélet, 

– cselekvőképesség, 

– érvényes működési engedély és kamarai tagság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: egészségügyi intézményben szerzett, legalább 1–3 év vezetői 

tapasztalat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakmai önéletrajz, 

– szakmai vezetői program, 



– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata, 

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

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

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

oldaláról, 

– érvényes működési engedély és kamarai tagság igazolása, 

– publikációk, előadások címjegyzéke. 

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

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 1. 

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: 16/04/2020, valamint a beosztás megnevezését: neurológiai osztály osztályvezető 

főorvos, 

– elektronikus úton dr. Kovács Lajos mb. főigazgató részére az allas@svoek.hu e-mail-címen 

keresztül, 

– személyesen: dr. Kovács Lajos mb. főigazgató (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. június 12. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– www.kozigallas.hu – 2020. április 21, 

– munkáltató honlapja – 2020. április 21. 

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

 


