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ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 

Tisztelt Hirdetők, Olvasók! 

A pályázati hirdetményeket terjedelmi okokból és a jobb 

áttekinthetőség érdekében táblázatos formában közöljük. Kérjük, hogy 

álláshirdetéseik szövegezésénél vegyék figyelembe, hogy a rovatok 

csak a legszükségesebb információk közlésére adnak lehetőséget. 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. V. em. 514., 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, 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 

Közigazgatási 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. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI 

INTÉZMÉNYVEZETŐI ÉS 

ORVOSVEZETŐI ÁLLÁSOKRA 

A Tatabányai Szent Borbála Kórház (2800 Tatabánya, Dózsa 

György út 77.) főigazgatója pályázatot hirdet a Tatai 

Telephelyen működő Mozgásszervi Rehabilitációs 

Osztályára osztályvezető főorvosi beosztásra, szakorvosi munkakör 

ellátása mellett. 

A vezetői megbízás időtartama: határozatlan időre szól. 

Bérezés: Eszjtv. szerint. 

Pályázati feltétel: 

–    rehabilitációs szakorvosi képesítés (orvosi rehabilitáció, 

mozgásszervi rehabilitáció), 

–    legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat, 

–    büntetlen előélet. 

Előnyt jelent: 

–    vezetői gyakorlat, 

–    további szakvizsga megléte, 

–    tudományos fokozat, 

–    idegen nyelv ismerete. 

Feladata: a Mozgásszervi Rehabilitációs Osztályon és a hozzátartozó 

Járóbeteg Szakellátásban szakorvosi feladatok ellátása és ügyeletben 

való részvétel munkaköri leírás szerint. Az osztály szakmai vezetése, 

vezetésével összefüggő szervezési feladatok végrehajtása, az osztályt 

érintő szakmai protokollok betartása, a változások nyomon követése. A 

jogszabályi előírásoknak, valamint a területi ellátási kötelezettségnek 

megfelelő működtetés. 

A jelentkezéshez csatolandók: 

–    végzettséget igazoló okmányok másolata, 

–    részletes szakmai önéletrajz, 

–    vezetői koncepció, 

–    előadások, publikációk listája, 

–    működési nyilvántartás érvényesítéséről szóló határozat, 



–    kamarai tagság igazolása, 

–    3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány (erkölcsi), 

–    hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában résztvevők betekintési 

jogához, valamint vagyonnyilatkozat-tételhez. 

Jelentkezési határidő: 2021. november 30. 

A pályázat elbírálása: a benyújtási határidőt követő 30 napon belül. 

Az állás betölthető: a pályázat elbírálását követően azonnal 

betölthető. 

Egyéb információ: a pályázati anyagot az intézmény Humánpolitikai 

Osztályára (a fentiekben megjelölt másolatokkal, önéletrajzzal együtt), 

a 2800 Tatabánya, Dózsa György út 77. címre, vagy elektronikusan a 

toncsa.ildiko@tatabanyakorhaz.hu e-mail-címre kérjük benyújtani. 

Telefon: 06 (34) 515-469. A borítékra kérjük írják rá: „Pályázat 

osztályvezető főorvosi álláshelyre”. 

*** 

A Tatabányai Szent Borbála Kórház (2800 Tatabánya, Dózsa 

György út 77.) főigazgatója pályázatot hirdet egészségügyi szolgálati 

jogviszonyban Sürgősségi Osztályára osztályvezető 

főorvosi beosztásra, szakorvosi munkakör ellátása mellett. 

A vezetői megbízás időtartama: határozatlan időre szól. 

Bérezés: Eszjtv. szerint 

Pályázati feltétel: 

–    oxyológia és sürgősségi orvostan, vagy sürgősségi szakorvosi 

képesítés, 

–    legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat, 

–    büntetlen előélet, 

–    hozzájárulás vagyonnyilatkozat-tételhez. 

Előnyt jelent: 

–    vezetői gyakorlat, 

Feladata: szakorvosi munkaköre mellett ellátja a Sürgősségi 

Betegellátó Osztály osztályvezető főorvosi feladatait, szakmailag 

felügyeli, szervezi és irányítja a munkavégzést. 

A jelentkezéshez csatolandók: 

–    végzettséget igazoló okmányok másolata, 

–    részletes szakmai önéletrajz, 

–    vezetői koncepció, 

–    előadások, publikációk listája, 

–    működési nyilvántartás érvényesítéséről szóló határozat, 

–    kamarai tagság igazolása, 

–    3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány (erkölcsi), 

–    hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában résztvevők betekintési 

jogához. 

Jelentkezési határidő: 2021. november 30. 



A pályázat elbírálása: a benyújtási határidőt követő 30 napon belül. 

Az állás betölthető: a pályázat elbírálását követően azonnal 

betölthető. 

Egyéb információ: a pályázati anyagot az intézmény Humánpolitikai 

Osztályára (a fentiekben megjelölt másolatokkal, önéletrajzzal együtt), 

vagy elektronikusan a toncsa.ildiko@tatabanyakorhaz.hu e-mail-címre 

kérjük benyújtani (2800 Tatabánya, Dózsa György út 77.). Telefon: 06 

(34) 515-469. 

*** 

A Siklósi Kórház Humán-Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú 

Nonprofit Kft. (7800 Siklós, Baross Gábor utca 6.) pályázatot 

hirdet orvosigazgató vezetői megbízással szakorvos munkakör 

betöltésére. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 

5 évre szól. 

Betöltendő munkakör: orvosigazgató. 

A foglalkoztatási jogviszony: munkaviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

Próbaidő: 3 hónap. 

A megbízási/munkáltatói jogkör gyakorlója: ügyvezető igazgató. 

A munkavégzés helye: 7800 Siklós, Baross Gábor utca 6. 

A vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a gyógyintézetben 

nyújtott szakorvosi tevékenység, valamint annak felügyelete és a 

tevékenységek összehangolása a Siklósi Kórház Nonprofit Kft. 

Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott feladatok, a 

munkáltató belső szabályozó dokumentumaiban foglaltak, valamint a 

munkaköri leírás alapján. 

Bérezés: megegyezés szerint. 

Pályázati feltételek: 

–    orvostudományi egyetemi végzettség, szakorvosi képesítés, 

legalább 5 év gyakorló orvosi tevékenység, 

–    előnyt jelent egészségügyi menedzser szakképesítés, 

–    legalább 3 éves vezetői gyakorlat, 

–    büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság, 

–    vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval 

munkajogviszonyban áll. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

–    részletes szakmai önéletrajz, 

–    végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolata, 

–    kamarai tagság érvényességét igazoló dokumentum másolata, 

–    működési nyilvántartás érvényességét igazoló dokumentum 

másolata, 



–    nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a jelentkező által benyújtott 

dokumentumokat az azt véleményező, elbíráló személyek 

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. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

–    egészségügyi intézményben szerzett vezetői tapasztalat, 

–    egészségügyi hatósági eljárásokban szerzett tapasztalat. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

–    postai úton, a pályázatnak a Siklósi Kórház Humán-Egészségügyi 

Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. címére történő megküldésével 

(7800 Siklós, Baross Gábor utca 6.), 

–    elektronikus úton a kanizsai@siklosikorhaz.hu e-mail-címre; kérjük 

a tárgyban a munkakör megnevezését feltüntetni a mellékletek 

csatolásával. 

A pályázattal kapcsolatban további információt nyújt Kanizsai 

István ügyvezető igazgató a 06 (30) 683-6224-es telefonszámon. 
 


