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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 

A Kátai Gábor Kórház (5300 Karcag, Zöldfa utca 48.) pályázatot hirdet Belgyógyászati Osztály 

osztályvezető főorvos beosztás betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

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

Foglalkoztatás jellege teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: 5300 Karcag, Zöldfa utca 48. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

– az intézményben szakorvosi feladatok végzése, 

– belgyógyászati osztály osztályvezető főorvosi feladatainak ellátása, 

– egészségügyi és szakmai tevékenység irányítása, felügyelete, 

– a betegellátás folyamatosságának biztosítása, szakmai összehangolása. 

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

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

rendelkezései az irányadóak. 

Pályázati feltételek: 

– orvostudományi egyetemi végzettség, 

– szakirányú szakorvosi szakvizsga, 

– kórházi szakorvosi gyakorlat, 

– legalább 1–3 éves vezetői gyakorlat, 

– büntetlen előélet. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– orvosi diploma, szakirányú szakvizsgát igazoló okirat másolata, 

– részletes szakmai önéletrajz, 

– vezetői program, 

– működési nyilvántartásba vételről szóló dokumentum másolata, 

– MOK-tagságot igazoló dokumentum, 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 



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

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

megsemmisíti, vagy a pályázónak visszajuttatja. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: elbírálást követően azonnal. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 30. 

A pályázatok benyújtásának módja:  

– postai úton vagy személyesen intézményünknek a következő címre: 5300 Karcag, Zöldfa utca 48. 

Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését a következők szerint: „Belgyógyászati 

osztály, osztályvezető főorvos”, 

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

mail-címre. 

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

Hiányosan benyújtott pályázat az érvénytelenség jogkövetkezményét vonhatja maga után. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 31. 

A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálási időpontja: 2020. május 4. 

*** 

A Kátai Gábor Kórház (5300 Karcag, Zöldfa utca 48.) pályázatot hirdet Képalkotó diagnosztika vezető 

főorvos beosztás betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

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

Foglalkoztatás jellege teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: 5300 Karcag, Zöldfa utca 48. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

– az intézményben szakorvosi feladatok végzése, 

– képalkotó diagnosztika vezető főorvosi feladatainak ellátása, 

– egészségügyi és szakmai tevékenység irányítása, felügyelete, szakmai összehangolása. 

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

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és az egészségügyi ágazati jogszabályok rendelkezései az 

irányadóak. 

Pályázati feltételek: 



– orvostudományi egyetemi végzettség, 

– szakirányú szakvizsga, 

– kórházi szakorvosi gyakorlat, 

– legalább 1–3 éves vezetői gyakorlat, 

– büntetlen előélet. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– orvosi diploma, szakirányú szakvizsgát igazoló okirat másolata, 

– részletes szakmai önéletrajz, 

– vezetői program, 

– működési nyilvántartásba vételről szóló dokumentum másolata, 

– MOK-tagságot igazoló dokumentum, 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

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

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

megsemmisíti, vagy a pályázónak visszajuttatja. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: elbírálást követően azonnal. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 30. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton vagy személyesen intézményünknek a következő címre: 5300 Karcag, Zöldfa utca 48. 

Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését a következők szerint: „Képalkotó 

diagnosztika vezető főorvos”, 

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

mail-címre. 

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

Hiányosan benyújtott pályázat az érvénytelenség jogkövetkezményét vonhatja maga után. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 31. 

A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálási időpontja: 2020. május 4. 

*** 



A Kátai Gábor Kórház (5300 Karcag, Zöldfa utca 48.) pályázatot hirdet Traumatológiai Osztály 

osztályvezető főorvos beosztás betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

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

Foglalkoztatás jellege teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: 5300 Karcag, Zöldfa utca 48. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

– az intézményben szakorvosi feladatok végzése, 

– traumatológiai osztály osztályvezető főorvosi feladatainak ellátása, 

– egészségügyi és szakmai tevékenység irányítása, felügyelete, 

– a betegellátás folyamatosságának biztosítása, szakmai összehangolása. 

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

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

rendelkezései az irányadóak. 

Pályázati feltételek: 

– orvostudományi egyetemi végzettség, 

– szakirányú szakorvosi szakvizsga, 

– kórházi szakorvosi gyakorlat, 

– legalább 1–3 éves vezetői gyakorlat, 

– büntetlen előélet. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– orvosi diploma, szakirányú szakvizsgát igazoló okirat másolata, 

– részletes szakmai önéletrajz, 

– vezetői program, 

– működési nyilvántartásba vételről szóló dokumentum másolata, 

– MOK-tagságot igazoló dokumentum, 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

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



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

megsemmisíti, vagy a pályázónak visszajuttatja. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: elbírálást követően azonnal. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 30. 

A pályázatok benyújtásának módja:  

– postai úton vagy személyesen intézményünknek a következő címre: 5300 Karcag, Zöldfa utca 48. 

Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését a következők szerint: „Traumatológiai 

osztály, osztályvezető főorvos”, 

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

mail-címre. 

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

Hiányosan benyújtott pályázat az érvénytelenség jogkövetkezményét vonhatja maga után. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 31. 

A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálási időpontja: 2020. május 4. 

*** 

Lenti Város (8960 Lenti, Zrínyi Miklós utca 4.) polgármestere pályázatot ír ki a Dr. Hetés Ferenc 

Szakorvosi Rendelőintézet főigazgató (magasabb vezető) beosztás megbízással történő betöltésére 

az alábbi tartalommal. 

A munkáltatói jogkör gyakorlója: Lenti Város Önkormányzati Képviselő-testülete. 

A munkavégzés helye: Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet (8960 Lenti, Kossuth út 10.). 

A betöltendő magasabb vezetői megbízás feltétele: magasabb vezető beosztás ellátására megbízást 

az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 

A betöltendő magasabb vezetői megbízás megnevezése: főigazgató (megbízott vezető). 

A vezetői megbízás időtartama: a magasabb vezetői megbízás 5 évre szól. 

A magasabb vezetői megbízás kezdő időpontja: 2020. december 1. 

A magasabb vezetői megbízás megszűnésének időpontja: 2025. november 30. 

A betöltendő munkakör megjelölése: szakorvos. 

A betöltendő szakorvos munkakörhöz kapcsolódó közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A pályázat benyújtásának feltételei: 



– (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintű végzettség, 

– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés, 

– legalább 5 éves vezetői gyakorlat, 

– büntetlen előélet. 

A magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

– az orvosigazgató megbízása, a megbízás visszavonása, illetve felettük az egyéb munkáltatói jogok 

gyakorlása, 

– az orvosigazgató és a gazdasági igazgató munkaköri leírásának meghatározása, 

– az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogkör gyakorlása, 

– a belső szabályzatok kiadása, 

– az intézmény tevékenysége elleni panasz megvizsgálása és elintézése, 

– a Rendelőintézet képviselete, 

– intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, 

– házirend rendelkezései végrehajtásának ellenőrzése, 

– az intézmény higiénés rendjének biztosítása és felügyelete, 

– az intézményben nyújtott egészségügyi szolgáltatások folyamatos ellenőrzése, 

– az orvosi és asszisztensi munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók továbbképzésének 

biztosítása és felügyelete, 

– tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai és gazdasági működésének valamennyi 

területét, 

– ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben és 

döntésekben a vezető részére előírt feladatokat, 

– megszervezi az intézmény belső ellenőrzését, 

– elkészíti az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, kötelezően előírt szabályzatait, továbbá 

az intézmény működését segítő egyéb szabályzatokat, rendelkezéseket, 

– kapcsolatot tart a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, 

intézményekkel, 

– kapcsolatot tart nemzetközi intézményekkel, szervezetekkel, 

– támogatja az intézmény munkáját segítő testületek, szervezetek, közösségek tevékenységét, 

– folyamatosan értékeli a vezetés, a szervezeti egységek, az intézmény tevékenységét, munkáját, 



– az ellátásszervezési feladatok irányítása, kapcsolattartás az alapellátással, társintézményekkel, 

szociális ellátással, 

minőségirányítási rendszer működtetése, 

– ügyiratkezelés irányítása és ellenőrzése, 

– mindaz, amit jogszabály a főigazgató hatáskörébe utal. 

Juttatások: illetmény, vezetői pótlék a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

alapján. Egyéb juttatások jogszabály alapján. 

A pályázathoz csatolni kell: 

– az iskolai végzettséget igazoló okiratok közjegyző által hitelesített másolatát, 

– részletes szakmai önéletrajzot, 

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot, 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 

– a legalább 5 éves vezetői gyakorlatot igazoló munkáltatói igazolást, 

– a pályázó nyilatkozatát, amelyben a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá, hogy a pályázat elbírálásában 

résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik és abba betekinthetnek, 

– nyilatkozatot az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint 

előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról. 

A pályázati felhívás személyügyi központ honlapján való közzétételének időpontja: 2020. május 8. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 16. 

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidő lejártát követő soron következő képviselő-

testületi ülés, legkésőbb 2020. november 30. 

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot személyesen vagy postai úton Lenti Polgármesteri 

Hivatal címére (8960 Lenti, Zrínyi Miklós utca 4.), zárt borítékban kell benyújtani olyan módon, hogy 

az a benyújtási határidő napján 13.30 óráig Lenti Polgármesteri Hivatalba beérkezzen. A borítékon fel 

kell tüntetni a beosztás megnevezését: főigazgató (magasabb vezető). 

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Hegedüsné Muk Andrea közigazgatási osztályvezetőnél lehet 

személyesen, vagy a 06 (92) 553-950-es telefonszámon. 

*** 

A Karolina Kórház-Rendelőintézet (9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2–4.) a 

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

Karolina Kórház-Rendelőintézet Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztály 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: 9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2–4. 

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

munkájának megszervezése és zavartalan működésének biztosítása. 

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

irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– orvosi diploma, 

– aneszteziológia és intenzív terápia szakvizsga, 

– 5 év feletti szakmai tapasztalat, 

– vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakmai önéletrajz, 

– vezetői feladatkör ellátásával kapcsolatos elképzelések, tervek, 

– végzettséget igazoló dokumentumok másolata, 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, 

– MOK-tagság igazolása, 

– érvényes működési nyilvántartás igazolása, 

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

összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 

– nyilatkozat, melyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot 

megismerhetik, 

– nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról. 

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

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 30. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Bertalan István MSc. főigazgató nyújt a 06 

(96) 574-601-es telefonszámon. 



A pályázat benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Karolina Kórház-Rendelőintézet címére történő megküldésével (9200 

Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2–4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 

szereplő azonosító számot: M/308-1/2020, valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető 

főorvos, 

– elektronikus úton Dr. Bertalan István MSc. főigazgató részére az igazgato@karolinakorhaz.hu e-

mail-címen keresztül, 

– személyesen Dr. Bertalan István MSc. főigazgatónál (9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2–

4.). 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 24. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– Karolina Kórház-Rendelőintézet honlapján: www.karolinakorhaz.hu – 2020. június 1., 

– www.kozigallas.gov. hu – 2020. június 1. 

*** 

A Karolina Kórház-Rendelőintézet (9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2–4.) a 

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

Karolina Kórház-Rendelőintézet Sürgősségi Betegellátó Osztály 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: 9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2–4. 

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

munkájának megszervezése és zavartalan működésének biztosítása. 

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

irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– orvosi diploma, 

– sürgősségi és oxiológia orvostan szakorvosa, 

– 5 év feletti szakmai tapasztalat, 

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 



A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakmai önéletrajz, 

– vezetői feladatkör ellátásával kapcsolatos elképzelések, tervek, 

– végzettséget igazoló dokumentumok másolata, 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági-erkölcsi bizonyítvány, 

– MOK-tagság igazolása, 

– érvényes működési nyilvántartás igazolása, 

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

összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 

– nyilatkozat, melyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot 

megismerhetik, 

– nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról. 

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

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 30. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Bertalan István MSc. főigazgató nyújt a 06 

(96) 574-601-es telefonszámon. 

A pályázat benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Karolina Kórház-Rendelőintézet címére történő megküldésével (9200 

Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2–4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 

szereplő azonosító számot: M/309-1/2020, valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető 

főorvos, 

– elektronikus úton Dr. Bertalan István MSc. főigazgató részére az igazgato@karolinakorhaz.hu e-

mail-címen keresztül, 

– személyesen Dr. Bertalan István MSc. főigazgatónál (9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2–

4.). 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 24. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– Karolina Kórház-Rendelőintézet honlapján: www.karolinakorhaz.hu – 2020. június 1., 

– www.kozigallas.gov. hu – 2020. június 1. 

*** 



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. június 15. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kovács Lajos mb. főigazgató nyújt, a 06 

(47) 525-302-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

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

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

azonosító számot: 07/05/2020, 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. június 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– Munkáltató honlapja – 2020. május 15.; 

– www.kozigallas.gov.hu – 2020. május 15. 

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. június 15. 



A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kovács Lajos mb. főigazgató nyújt, a 06 

(47) 525-302-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

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

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

azonosító számot: 07/05/2020, 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. június 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– Munkáltató honlapja – 2020. május 15.; 

– www.kozigallas.gov.hu – 2020. május 15. 

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

*** 

Szerencs Város Önkormányzata (3900 Szerencs, Rákóczi út 89.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. § a-alapján pályázatot hirdet a Szántó J. Endre Egyesített 

Szociális és Egészségügyi Intézet intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 30 óra. 

A vezetői megbízás időtartama:a vezetői megbízás határozott időre, 2020. július 1. napjától 5 év 

időtartamra szól. 

A munkavégzés helye: 3900 Szerencs, Bekecsi út 10. 

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

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

ellenőrzése, 

– a költségvetésben jóváhagyott és megtervezett feladatok eredményes végrehajtásának és 

gazdaságos megoldásának biztosítása, 



– felelős az alapító okirat szerinti alaptevékenység megszervezéséért és folyamatos ellátás 

biztosításáért. 

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

irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– egyetemi szintű végzettség (orvostudományi vagy egyéb), 

– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés, 

– legalább 5 éves vezetői gyakorlat, 

– büntetlen előélet, 

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

rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz, 

– a 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 1. § (2) bekezdése alapján a fenntartó felmentést adhat a vezetői 

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

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

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

számított – 5 éven belül történő megszerzését. 

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

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz, 

– egyetemi oklevél és menedzseri képesítés másolata, 

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, 

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

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

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

véleményező bizottság meghallgatásának időpontjáig kell benyújtani), 

– szakmai, vezetői gyakorlat hitelt érdemlő igazolása, 

– a pályázó vezetésre, fejlesztésre vonatkozó programja, 

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

eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, 

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

testületek a személyét érintő ügy tárgyalásakor nyilvános ülést tartson. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2020. július 1. napjától tölthető 

be. 



A pályázat benyújtásának határideje: az Egészségügyi Közlöny megjelenését követő 15. nap 

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

címére történő megküldésével (3900 Szerencs, Rákóczi út 89.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Humán/7/2020., valamint a munkakör 

megnevezését: Intézményvezető. 

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

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

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

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

írásbeli értesítést kapnak. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 

– www.szerencs.hu, 

– Szerencsi Televízió. 

*** 

A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet (3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11–13.) a 

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

járóbeteg-szakellátásért felelős orvosigazgató beosztás (magasabb vezetői megbízás) ellátására. 

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

A közalkalmazott által betöltendő munkakör: szakorvos. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

Próbaidő: megállapítására nem kerül sor, feltéve, hogy a közalkalmazott a kinevezéskor legalább 5 

éves, költségvetési szervnél eltöltött szakmai gyakorlattal rendelkezik. Ellenkező esetben a próbaidő 

mértéke 3 hónap. 

A megbízási/munkáltatói jogkör gyakorlója: a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet főigazgatója. 

A munkavégzés helye: Tiszaújváros Városi Rendelőintézet, 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11–

13. 

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

– az orvosigazgatói feladatellátás kompetencia körébe tartozó munkavégzés a jogszabályokban 

előírtak, a munkáltató belső szabályozó dokumentumaiban foglaltak, valamint a munkaköri leírás 

alapján, így különösen a járóbeteg-szakellátás orvos szakmai feltételeinek biztosítása, 



– a gyógyító-megelőző tevékenység tervezése, szervezése, ellenőrzése, irányítása, különös 

figyelemmel az egészségügyi szolgáltató szakmai követelményeknek megfelelő folyamatos és 

gazdaságos működtetésére, 

– a Rendelőintézet Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott további feladatok ellátása, 

a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről szóló 43/2003. (VII. 29.) 

ESzCsM rendelet 10. § (2) bekezdésében meghatározott feladatok ellátása, 3 hónap próbaidő 

kikötésével. 

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

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

szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (Korm. rendelet) rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– orvostudományi egyetemi végzettség, 

– szakorvosi képesítés, 

– legalább 5 év gyakorló orvosi tevékenység, 

– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés vagy egészségügyi 

(szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon 

szerzett képesítés vagy jogi szakokleveles orvos szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítés, 

– legalább 3 éves vezetői gyakorlat, 

– büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság, 

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

rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett jogállás, illetve a harmadik országbeli 

állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény alapján jogosultság 3 

hónapot meghaladó tartózkodásra, 

– vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban 

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

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz, 

– végzettséget, (szak)képzettséget igazoló dokumentumok másolata, 

– kamarai tagság érvényességét igazoló dokumentum másolata, 

– működési nyilvántartás érvényességét igazoló dokumentum másolata, 

– szakmai program a vezetői beosztásnak megfelelő feladat- és hatáskörben, illetve 

kompetenciakörben, 



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

véleményező, elbíráló személyek és testületek (ideértve különösen a munkáltató szervezet 

véleményező bizottságát, Szakmai Vezető Testületét) megismerhetik, és a jelentkező az általa 

benyújtott iratanyagban foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges 

kezeléséhez hozzájárul, 

– eredeti, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány annak igazolására, hogy a 

jelentkező a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2), (2c), (2d), (2e) 

bekezdéseiben foglaltaknak megfelel, 

– nyilatkozat vezetői gyakorlat meglétéről. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– egészségügyi alapellátási és/vagy járóbeteg-szakellátási (legalább rendelőintézeti) szakmai profilú 

egészségügyi szolgáltató működtetésében szerzett szakmai tapasztalat, 

– járóbeteg-szakellátás egészségügyi intézmények és szolgáltatók közötti szervezésében, betegút 

menedzsmentjében szerzett szakmai tapasztalat, 

– angol és/vagy német nyelvből középfokú C típusú nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás, 

– egészségügyi intézményben szerzett vezetői tapasztalat, 

– egészségügyi hatósági eljárásokban szerzett tapasztalat. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet 

címére történő megküldésével (3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11–13.). Kérjük a borítékon 

feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5/50144-7/2020., valamint a 

munkakör megnevezését: járóbeteg-szakellátásért felelős orvosigazgató. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 12. 

A pályázat elbírálásának rendje: a Korm. rendelet 4. §-ában foglaltak szerint. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 31. 

A munkakör betölthetőségének várható időpontja: 2020. augusztus 3. 

A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő megjelenés dátuma: 2020. május 10. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ a 06 (49) 544-600-as telefonszámon kérhető. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK ORVOSI ÁLLÁSOKRA 

Budapest 

Baranya megye 

Bács-Kiskun megye 



Kunfehértó Község Képviselő-testülete (6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8.) pályázatot hirdet vegyes 

fogorvosi körzet működtetésére, területi ellátási kötelezettséggel. 

Ellátandó feladat: Kunfehértó Község Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátási körzetek 

megállapításáról szóló 16/2016. (X. 27.) önkormányzati rendeletben meghatározott vegyes fogorvosi 

körzet működtetése a község teljes közigazgatási területi ellátási kötelezettségével, az 

önkormányzattal kötött feladatellátási szerződés szerint. 

Működtetés formája: egyéni egészségügyi vállalkozás vagy társas vállalkozás tagjaként. 

A fogászati körzet lakosságszáma: 2231 fő. 

A fogászati rendelő címe: 6413 Kunfehértó, Szabadság tér 7. 

Pályázati feltételek: 

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

szerinti képesítés, 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 eljárásáról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb 

feltételek megléte, 

– büntetlen előélet. 

A pályázathoz csatolni kell: 

– a szakirányú végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolatát, 

– külföldön szerzett diploma esetén a honosításról szóló határozatot, 

– részletes szakmai tevékenységet bemutató önéletrajzot, 

– egészségügyi vállalkozási engedély másolatát, vagy 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 

– egészségügyi alkalmasság igazolását, 

– működési nyilvántartási igazolvány másolatát, 

– nyilatkozatot, mely szerint a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárás résztvevői a 

pályázati anyagát megismerhessék, 

– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó pályázata elbírálását a Képviselő-testület nyílt, vagy zárt ülésén 

kéri-e, 

– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a tevékenység megkezdéséhez szükséges személyi feltételeket 

(asszisztens) biztosítja. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: hatósági engedélyek megszerzését követően azonnal, 

legkorábban 2020. szeptember 1. napjától tölthető be. 



A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 22. 

A pályázat benyújtásának módja: 

– postai úton, Kunfehértó Község Polgármesteréhez címezve (6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8.), 

– személyesen Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatala (6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8.) 

titkárságán. A zárt borítékon fel kell tüntetni: „Fogorvosi pályázat”. 

A pályázat elbírálásnak határideje: 2020. június 30. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: elbírálás a pályázat benyújtását követő testületi ülésen. A 

kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást érvénytelenné nyilvánítsa. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.kunfeherto.hu honlap. 

Egyéb információk: eredményes pályázat esetén az önkormányzat határozatlan időre szóló 

feladatellátási szerződést köt, melyben a felek a működés feltételeit rögzítik. A fogorvosi alapellátás 

keretébe tartozó feladatok finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból 

történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet alapján, az 

egészségügyi szolgáltatónak a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő területileg illetékes szervével 

kötött finanszírozási szerződés alapján történik. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Huszár Zoltán polgármester nyújt a 06 (77) 

507-100-as telefonszámon. 

Békés megye 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

Csongrád megye 

Fejér megye 

Győr-Moson-Sopron megye 

Hajdú-Bihar megye 

Heves megye 

Jász-Nagykun-Szolnok megye 

Komárom-Esztergom megye 

Nógrád megye 

Pest megye 

Somogy megye 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

Tolna megye 



Vas megye 

Veszprém megye 

Zala megye 

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. június 15. 

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

(47) 525-302-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

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

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

azonosító számot: 07/05/2020., 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. június 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– Munkáltató honlapja – 2020. május 15.; 

– www.kozigallas.gov.hu – 2020. május 15. 

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

 


