
Pályázati hirdetmény betölthető állásokra 

2015. EüK. 18. szám pályázati felhívás  

(hatályos: 2015.11.05 - ) 

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 Budapest, Arany János u. 6–8., illetve 1245 Budapest, Pf. 987), 

faxon (795-0192), 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 és 

Igazságügyi Hivatal 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 

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház főigazgatójának 

(7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20–32.) pályázati felhívása. 

Munkahely és munkakör megjelölése: Somogy Megyei Kaposi Mór 

Oktató Kórház – Kaposvár – Intézeti Gyógyszertár főgyógyszerész. 

Jogviszony időtartama: a kinevezés határozatlan időre, a vezetői 

megbízás határozott időre – 5 évre – történik. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős közalkalmazotti jogviszony. 

Főbb feladatok: gyógyszerellátás megszervezése. A gyógyszerek 

megrendelése, tárolása, ellenőrzése és az alkalmazáshoz szükséges 

szakmai információ biztosítása betegellátó osztályokat és a közvetlen 

lakossági ellátást biztosító gyógyszertárban. 

Pályázati feltételek: 

– egyetem, gyógyszerészi és szakgyógyszerészi diploma; 

– egészségügyi alkalmasság, büntetlen előélet; 

– legalább 10 éves gyógyszertárvezetői gyakorlat; 

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– gyógyszerhatástan/gyógyszertár üzemeltetés-

vezetés/gyógyszerkészítés/kórházi-klinikai szakgyógyszerészet 

szakvizsga; 

– intézeti és közforgalmú gyógyszertárban szerzett tapasztalat; 

– érvényes GCP tanfolyam igazolása. 

A pályázathoz csatolni kell: 

– a pályázó személyes adatait is tartalmazó részletes szakmai 

önéletrajzot; 

– az iskolai végzettséget és szakképesítést igazoló dokumentumok 

hiteles másolatát; 

– érvényes működési nyilvántartási igazolást, érvényes hatósági erkölcsi 

bizonyítványt, a vezetésre vonatkozó szakmai koncepciót, nyilatkozatot 

arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes 

adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. 



A pályázat benyújtható: postai úton, a pályázatnak a Somogy Megyei 

Kaposi Mór Oktató Kórház Főigazgató címére történő megküldésével 

(7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 20–32.). 

Díjazás: a Kjt.-t figyelembe véve, megegyezés alapján kerül 

megállapításra. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 25. 

A bizalmasan kezelt pályázatok a benyújtási határidőt követően 

elbírálásra kerülnek, a munkakör 2016. január 1-jétől betölthető. 

A pályázattal kapcsolatban információt nyújt: Bankó Gabriella 

humánpolitikai osztályvezető (82) 501-300/1246-os telefonszámon. 

*** 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház 

(4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68.) a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján 

pályázatot hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és 

Egyetemi Oktatókórház Nagykállói tagkórháza 
Telephelyi orvosigazgató –helyettes munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, öt 

évig szól. 

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4320 

Nagykálló, Szabadság tér 13. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: orvos-szakmai irányelvek meghatározása, betartatása és 

ellenőrzése. A tagintézmény fekvő- és járóbeteg ellátásának orvos-

szakmai felügyelete, irányítása, ellenőrzése. Együttműködés a 

tagintézmény ápolás irányításával. Az egészségügyi ellátás 

finanszírozásának folyamatos figyelemmel követése és ennek 

függvényében az orvos-szakmai hatékonyság és gazdaságossági 

szempontok kidolgozása és érvényesítése. Rövid-, közép- és hosszú távú 

szakmai, fejlesztési és integrációs koncepciók kialakítása és az 

SZSZBMK stratégiai tervéhez illesztése. A szakorvosok számára a 

tagintézmény és az osztály struktúrájába illeszthető szakmai 

specializáció tárgyi és személyi lehetőségeinek kialakítása, szakmailag 

elvárható támogatása. Az orvosi tevékenységek teljesítményének, a 

finanszírozási és betegforgalmi mutatóinak a figyelemmel kísérése, az 

orvos-szakmai vezetés által előírt elvárások teljesülésének ellenőrzése, 

eltérés esetén a szükséges intézkedések végrehajtása. Betegjogok 

érvényesülésének folyamatos figyelemmel kísérése, betegjogi 

képviselővel való kapcsolattartás. 



Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– egyetem, orvostudományi diploma, szakvizsga; 

– szakorvosi tapasztalat – 5 év feletti szakmai tapasztalat; 

– vezetői tapasztalat – 5 év feletti vezetői tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– tudományos fokozat; 

– orvos-közgazdász képesítés; 

– idegen nyelv ismerete; 

– tudományos munkában való részvétel; 

– 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. 

Elvárt kompetenciák: 

– kiváló vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kiváló kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

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 az orvos-szakmai terület 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 

2016. január 2. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 30. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra 

nyújt, a 06 (42) 599-700/2119-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.). Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 

azonosító számot: 322/2015., valamint a munkakör megnevezését: 

„Telephelyi Orvosigazgató helyettes”. 



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: 2015. december 31. 

A KÖZIGÁLLÁS honlapján való megjelenés időpontja: 2015. október 

25. 

*** 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház 

(4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68.) a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján 

pályázatot hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és 

Egyetemi Oktatókórház Nagykállói tagkórházának Addiktológiai 
Osztályaosztályvezető főorvos munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, öt 

évig szól. 

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4320 

Nagykálló, Szabadság tér 13. 

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 közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– egyetem, pszichiátria, és/vagy pszichoterápia, és/vagy addiktológia, 

és/vagy orvosi rehabilitáció (pszichiátria) szakvizsga; 

– szakirányú területen szerzett 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– tudományos munkában való részvétel; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv 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; 



– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt 

személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges 

kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 

2016. január 2. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 30. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra 

nyújt, a 06 (42) 599-700/2119-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.). Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 

azonosító számot: 321/2015., 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: 2015. december 31. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: a 

KÖZIGÁLLÁS honlapján: 2015. október 25. 

*** 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház 

(4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68.) a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján 

pályázatot hirdet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és 

Egyetemi Oktatókórház Mátészalkai tagkórházának 
Tüdőgondozója vezetőasszisztens munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

Vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, öt 

évig szól. 

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4700 

Mátészalka, Kórház u. 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 közalkalmazottak jogállásáról szóló1992. évi XXXIII. törvény 

rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– főiskola, és/vagy egyetemi diploma, és/vagy felsőfokú szakasszisztens 

végzettség; 



– szakirányú területen szerzett 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– tudományos munkában való részvétel; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv 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 Tüdőgondozó 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 

2016. január 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 30. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra 

nyújt, a 06 (42) 599-700/2119-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.). Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 

azonosító számot: 349/2015., 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: 2015. december 31. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

A KÖZIGÁLLÁS honlapján: 2015. október 24. 

*** 

A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet 

(9400 Sopron, Győri u. 15.) pályázatot hirdet Bőr- és nemibeteg 

járóbeteg és gondozóintézeti ellátás csoportvezetőfőorvosi állására. 

A kinevezés határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban, teljes 

munkaidőben, főorvosi/szakorvosi munkakörre történik. 

A csoportvezető főorvosi megbízás határozott időre, öt évre szól. 

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron Megye, 9400 Sopron, 

Győri út 15. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: feladata a járóbeteg -, és gondozó ellátás munkájának 



megszervezése és zavartalan működésének irányítása. Orvosi -, és 

szervezési tevékenység ellátása, továbbá a dokumentációs és jelentési 

kötelezettséggel járó feladatok ellátása. Az SZMSZ-ben meghatározott 

feladatok ellátása. 

Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény rendelkezései alapján, illetve megegyezés szerint. 

Pályázati feltételek: 

– orvosi diploma; 

– bőrgyógyászat szakvizsga; 

– legalább 10 éves szakmai gyakorlat; 

– büntetlen előélet; 

– egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– képesítést igazoló oklevelek másolata; 

– szakmai, vezetői program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan; 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; 

– Orvosok Országos Nyilvántartásáról másolat (alapnyilvántartás); 

– érvényes működési nyilvántartás másolata; 

– publikációs jegyzékek; 

– kamarai tagság igazolása; 

– nyilatkozat, amelyben 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 beosztás a pályázat 

elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. december 1. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Korányi 

László mb. főigazgató nyújt, a (99) 514-243-as, illetve dr. Zsirai Erzsébet 

igazgatási főosztályvezető a 06 (99) 514-398-as telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a Soproni Erzsébet 

Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet címére 6 egyező példányban 

történő megküldésével (9400 Sopron, Győri u. 15.). 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. január 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

Kórház honlapján (www.sopronigyogykozpont.hu): 2015. november 1. 

KÖZIGÁLLÁS honlapján: 2015. november 1. 

ÁEEK honlapján: 2015. november 1. 

*** 



A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet 

(9400 Sopron, Győri u. 15.) pályázatot hirdet Fül-orr- gégészeti 

osztály osztályvezető főorvosi állására. 

A kinevezés határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban, teljes 

munkaidőben, főorvosi/szakorvosi munkakörre történik. 

Az osztályvezetői főorvosi megbízás határozott időre, öt évre szól. 

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron Megye, 9400 Sopron, 

Győri u. 15. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 

feladatok: 

Feladata az osztály és járóbeteg szakellátás munkájának megszervezése 

és zavartalan működésének irányítása. Orvosi-, és szervezési 

tevékenység ellátása, továbbá a dokumentációs és jelentési 

kötelezettséggel járó feladatok ellátása. Az SZMSZ-ben meghatározott 

feladatok ellátása. 

Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény rendelkezései alapján, illetve megegyezés szerint. 

Pályázati feltételek: 

– orvosi diploma; 

– fül- orr- gégész szakvizsga; 

– legalább 5 éves vezetői tapasztalat; 

– legalább 10 éves szakmai gyakorlat; 

– büntetlen előélet; 

– egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– tudományos fokozat; 

– további szakképesítés; 

– idegen nyelvismeret. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– képesítést igazoló oklevelek másolata; 

– szakmai, vezetői program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan; 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; 

– Orvosok Országos Nyilvántartásáról másolat (alapnyilvántartás); 

– érvényes működési nyilvántartás másolata; 

– publikációs jegyzékek; 

– kamarai tagság igazolása; 

– nyilatkozat, amelyben 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 beosztás a pályázat 

elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. december 1. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Korányi 

László mb. főigazgató nyújt, a 06 (99) 514-243-as, illetve dr. Zsirai 

Erzsébet igazgatási főosztályvezető a (99) 514-398-as telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a Soproni Erzsébet 

Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet címére 6 egyező példányban 

történő megküldésével (9400 Sopron, Győri u. 15.). 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. január 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– Kórház honlapján (www.sopronigyogykozpont.hu): 2015. november 

1.; 

– KÖZIGÁLLÁS honlapján: 2015. november 1.; 

– ÁEEK honlapján: 2015. november 1. 

*** 

A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet 

(9400 Sopron, Győri u. 15.) pályázatot hirdet Sürgősségi betegellátó 

osztály osztályvezető főorvosi állására. 

A kinevezés határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban, teljes 

munkaidőben, főorvosi/szakorvosi munkakörre történik. 

Az osztályvezető főorvosi megbízás határozott időre, öt évre szól. 

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron Megye, 9400 Sopron, 

Győri u. 15. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 

feladatok: 

Feladata az osztály munkájának megszervezése és zavartalan 

működésének irányítása. Orvosi-, és szervezési tevékenység ellátása, 

továbbá a dokumentációs és jelentési kötelezettséggel járó feladatok 

ellátása. Az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása. 

Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény rendelkezései alapján, illetve megegyezés szerint. 

Pályázati feltételek: 

– orvosi diploma; 

– sürgősségi orvostan szakvizsga; 

– legalább 5 éves vezetői tapasztalat; 

– legalább 5 éves szakmai gyakorlat; 

– büntetlen előélet; 

– egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– további szakképesítés; 

– tudományos fokozat; 

– egészségügyi oktatói tevékenység; 



– idegen nyelvismeret. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– képesítést igazoló oklevelek másolata; 

– szakmai, vezetői program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan; 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; 

– Orvosok Országos Nyilvántartásáról másolat (alapnyilvántartás); 

– érvényes működési nyilvántartás másolata; 

– publikációs jegyzékek; 

– kamarai tagság igazolása; 

– nyilatkozat, amelyben 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 beosztás a pályázat 

elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. december 1. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Korányi 

László mb. főigazgató nyújt a 06 (99) 514-243-as, illetve dr. Zsirai 

Erzsébet igazgatási főosztályvezető a (99) 514-398-as telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a Soproni Erzsébet 

Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet címére 6 egyező példányban 

történő megküldésével (9400 Sopron, Győri u. 15.). 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. január 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

Kórház honlapján (www.sopronigyogykozpont.hu): 2015. november 1. 

KÖZIGÁLLÁS honlapján: 2015. november 1. 

ÁEEK honlapján: 2015. november 1. 

*** 

A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet 

(9400 Sopron, Győri u. 15.) pályázatot hirdet Szemészeti 

osztály osztályvezető főorvosi állására. 

A kinevezés határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban, teljes 

munkaidőben, főorvosi/szakorvosi munkakörre történik. 

Az osztályvezető főorvosi megbízás határozott időre, öt évre szól. 

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron Megye, 9400 Sopron, 

Győri u. 15. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 

feladatok: 

Feladata az osztály és járóbeteg szakellátás munkájának megszervezése 

és zavartalan működésének irányítása. Orvosi-, és szervezési 

tevékenység ellátása, továbbá a dokumentációs és jelentési 



kötelezettséggel járó feladatok ellátása. Az SZMSZ-ben meghatározott 

feladatok ellátása. 

Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény rendelkezései alapján, illetve megegyezés szerint. 

Pályázati feltételek: 

– orvosi diploma; 

– szemészeti szakvizsga; 

– legalább 5 éves vezetői tapasztalat; 

– legalább 10 éves szakmai gyakorlat; 

– büntetlen előélet; 

– egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– tudományos fokozat; 

– idegen nyelvismeret. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– képesítést igazoló oklevelek másolata; 

– szakmai, vezetői program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan; 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; 

– Orvosok Országos Nyilvántartásáról másolat (alapnyilvántartás); 

– érvényes működési nyilvántartás másolata; 

– publikációs jegyzékek; 

– kamarai tagság igazolása; 

– nyilatkozat, amelyben 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 beosztás a pályázat 

elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. december 1. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Korányi 

László mb. főigazgató nyújt a (99) 514-243-as, illetve dr. Zsirai Erzsébet 

igazgatási főosztályvezető a (99) 514-398-as telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a Soproni Erzsébet 

Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet címére 6 egyező példányban 

történő megküldésével (9400 Sopron, Győri u. 15.). 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. január 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

Kórház honlapján (www.sopronigyogykozpont.hu): 2015. november 1. 

KÖZIGÁLLÁS honlapján: 2015. november 1. 

ÁEEK honlapján: 2015. november 1. 

*** 



A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet 

(9400 Sopron, Győri u. 15.) pályázatot hirdet Pszichiátriai 

rehabilitációs osztály osztályvezető főorvosi állására. 

A kinevezés határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban, teljes 

munkaidőben, főorvosi/szakorvosi 

munkakörre történik. 

Az osztályvezető főorvosi megbízás határozott időre, öt évre szól. 

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron Megye, 9400 Sopron, 

Győri út 15. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 

feladatok: 

Feladata az osztály munkájának megszervezése és zavartalan 

működésének irányítása. Orvosi-, és szervezési tevékenység ellátása, 

továbbá a dokumentációs és jelentési kötelezettséggel járó feladatok 

ellátása. Az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása. 

Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény rendelkezései alapján, illetve megegyezés szerint. 

Pályázati feltételek: 

– orvosi diploma; 

– orvosi rehabilitáció (pszichiátria); 

– legalább 5 év vezetői tapasztalat; 

– legalább 10 éves szakmai gyakorlat; 

– büntetlen előélet; 

– egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– további szakképesítés; 

– vezetői tapasztalat; 

– tudományos fokozat; 

– idegen nyelvismeret. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– képesítést igazoló oklevelek másolata; 

– szakmai, vezetői program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan; 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; 

– Orvosok Országos Nyilvántartásáról másolat (alapnyilvántartás); 

– érvényes működési nyilvántartás másolata; 

– publikációs jegyzékek; 

– kamarai tagság igazolása; 

– nyilatkozat, amelyben 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 beosztás a pályázat 

elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. december 1. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Korányi 

László mb. főigazgató nyújt a 06 (99) 514-243-as, illetve dr. Zsirai 

Erzsébet igazgatási főosztályvezető a 06 (99) 514-398-as telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a Soproni Erzsébet 

Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet címére 6 egyező példányban 

történő megküldésével (9400 Sopron, Győri u. 15.). 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. január 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– Kórház honlapján (www.sopronigyogykozpont.hu): 2015. november 

1.; 

– KÖZIGÁLLÁS honlapján: 2015. november 1.; 

– ÁEEK honlapján: 2015. november 1. 

*** 

A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet 

(9400 Sopron, Győri u. 15.) pályázatot hirdet Reumatológiai és 

fiziotherapias járóbeteg ellátás csoportvezetőfőorvosi állására. 

A kinevezés határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban, teljes 

munkaidőben, főorvosi/szakorvosi munkakörre történik. 

A csoportvezető főorvosi megbízás határozott időre, öt évre szól. 

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron Megye, 9400 Sopron, 

Győri út 15. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 

feladatok: 

Feladata a járóbeteg ellátás munkájának megszervezése és zavartalan 

működésének irányítása. Orvosi -, és szervezési tevékenység ellátása, 

továbbá a dokumentációs és jelentési kötelezettséggel járó feladatok 

ellátása. Az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása. 

Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény rendelkezései alapján, illetve megegyezés szerint. 

Pályázati feltételek: 

– orvosi diploma; 

– reumatológia és fizioterápia szakvizsga; 

– legalább 5 éves vezetői tapasztalat; 

– legalább 10 éves szakmai gyakorlat; 

– büntetlen előélet; 

– egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– tudományos fokozat; 

– idegen nyelvismeret. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 



– részletes szakmai önéletrajz; 

– képesítést igazoló oklevelek másolata; 

– szakmai, vezetői program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan; 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; 

– Orvosok Országos Nyilvántartásáról másolat (alapnyilvántartás); 

– érvényes működési nyilvántartás másolata; 

– publikációs jegyzékek; 

– kamarai tagság igazolása; 

– nyilatkozat, amelyben 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 beosztás a pályázat 

elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. december 1. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Korányi 

László mb. főigazgató nyújt a (99) 514-243-as, illetve dr. Zsirai Erzsébet 

igazgatási főosztályvezető a 06 (99) 514-398-as telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a Soproni Erzsébet 

Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet címére 6 egyező példányban 

történő megküldésével (9400 Sopron, Győri u. 15.). 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. január 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– Kórház honlapján (www.sopronigyogykozpont.hu): 2015. november 

1.; 

– KÖZIGÁLLÁS honlapján: 2015. november 1.; 

– ÁEEK honlapján: 2015. november 1. 

*** 

A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet 

(9400 Sopron, Győri u. 15.) pályázatot hirdet Intézeti vezető 

főgyógyszerész állására. 

A kinevezés határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban, teljes 

munkaidőben, gyógyszerész munkakörre történik. 

Az vezető főgyógyszerész megbízás határozott időre, öt évre szól. 

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron Megye, 9400 Sopron, 

Győri út 15. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 

feladatok: 

Feladata az osztály munkájának megszervezése és zavartalan 

működésének irányítása. Az SZMSZ-ben meghatározott feladatok 

ellátása. 



Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény rendelkezései alapján, illetve megegyezés szerint. 

Pályázati feltételek: 

– egyetem, gyógyszerész diploma, szakgyógyszerész képesítés 

(gyógyszerhatástan vagy kórházi gyógyszerészet); 

– legalább 5 éves vezetői tapasztalat; 

– legalább 10 éves szakmai gyakorlat; 

– büntetlen előélet; 

– egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– idegen nyelvismeret. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– képesítést igazoló oklevelek másolata; 

– szakmai, vezetői program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan; 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; 

– érvényes működési nyilvántartás másolata; 

– publikációs jegyzékek; 

– kamarai tagság igazolása; 

– nyilatkozat, amelyben 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 beosztás a pályázat 

elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. december 1. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Korányi 

László mb. főigazgató nyújt a (99) 514-243-as, illetve dr. Zsirai Erzsébet 

igazgatási főosztályvezető a 06 (99) 514-398-as telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton a Soproni Erzsébet 

Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet címére 6 egyező példányban 

történő megküldésével (9400 Sopron, Győri u. 15.). 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. január 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– Kórház honlapján (www.sopronigyogykozpont.hu): 2015. november 

1.; 

– KÖZIGÁLLÁS honlapján: 2015. november 1.; 

– ÁEEK honlapján: 2015. november 1. 

*** 

A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet 

(9400 Sopron, Győri u. 15.) pályázatot hirdet 

központi laboratórium vezető állására. 



A kinevezés határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban, teljes 

munkaidőben, gyógyszerész munkakörre 

történik. Az vezetői megbízás határozott időre, öt évre szól. 

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron Megye, 9400 Sopron, 

Győri út 15. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 

feladatok: 

Feladata az osztály munkájának megszervezése és zavartalan 

működésének irányítása. Az SZMSZ-ben meghatározott feladatok 

ellátása. 

Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény rendelkezései alapján, illetve megegyezés szerint. 

Pályázati feltételek: 

– egyetem, gyógyszerész diploma; 

– klinikai szakgyógyszerész szakképesítés; 

– legalább 5 éves vezetői tapasztalat; 

– legalább 10 éves szakmai gyakorlat; 

– büntetlen előélet; 

– egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– gyógyszerész közgazdász diploma; 

– idegen nyelvismeret. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– képesítést igazoló oklevelek másolata; 

– szakmai, vezetői program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan; 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; 

– érvényes működési nyilvántartás másolata; 

– publikációs jegyzékek; 

– kamarai tagság igazolása; 

– nyilatkozat, amelyben 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 beosztás a pályázat 

elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. december 1. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Korányi 

László mb. főigazgató nyújt, a 06 (99) 514-243-as, illetve dr. Zsirai 

Erzsébet igazgatási főosztályvezető a 08 (99) 514-398-as telefonszámon. 



A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a Soproni Erzsébet 

Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet címére 6 egyező példányban 

történő megküldésével (9400 Sopron, Győri u. 15.). 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. január 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

Kórház honlapján (www.sopronigyogykozpont.hu): 2015. november 1. 

KÖZIGÁLLÁS honlapján: 2015. november 1. 

ÁEEK honlapján: 2015. november 1. 

*** 

A Szegedi Egyetem kancellárja pályázatot hirdet a Szegedi 

Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai 

Központ (6720 Szeged, Dugovics tér 2.) elnöki tisztségének 

betöltésére. 

A megbízandó elnök feladata a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi 

CCIV. törvény 97–99. §-a, valamint az Egyetem Szervezeti és Működési 

Szabályzata Szervezeti és Működési Rendjében meghatározottak alapján 

a Szegedi Tudományegyetemen belül működő Szent-Györgyi Albert 

Klinikai Központ működésének irányítása. 

E feladaton belül különösen: 

– a Klinikai Központ tevékenysége körében képviseli az egyetemet; 

– az Általános Orvostudományi Kar és a Fogorvostudományi Kar 

dékánjával összehangoltan irányítja 

a) a betegellátó tevékenységet, a gyógyító, megelőző tevékenységet, 

a graduális orvosképzéshez a klinikai háttér biztosítását, 

b) az egészségmegőrző tevékenységet; 

c) regionális egészségügyi ellátási tevékenységet; 

d) a kapcsolódó szakigazgatási és gazdálkodási egységek 

tevékenységét, az SZMSZ SZMR-ben foglalt jogkörében; 

– az Általános Orvostudományi Kar és a Fogorvostudományi Kar által a 

Klinikai Központba átadott funkciók irányítása, szervezése, ellátása; 

– a Klinikai Központ tevékenységének fejlesztésére, az integrált 

egészségügy korszerűsítésére vonatkozó koncepció kialakítása, az 

egyetem- és karok struktúrájában való elfogadtatása, az erre irányuló 

munka szervezése; 

– a Klinikai Központ egészségügyi hazai és nemzetközi kapcsolatainak 

az Általános Orvostudományi Karral és a Fogorvostudományi Karral 

együttes ápolása, fejlesztése; 

– a betegségmegelőzés, betegellátás területén, a Klinikai Központ 

országosan, regionálisan betöltött funkciói építése, ennek érdekében 

együttműködés és kapcsolattartás a főhatóságokkal, szakmai 

szervezetekkel, a társ orvosi és egészségtudományi centrumokkal, 

klinikai központokkal és egyéb intézményekkel; 



– a Klinikai Központ rendelkezésére álló költségvetési előirányzatok és 

más források feletti – a jogszabályok, a szervezeti és működési 

szabályzat szerinti – rendelkezés, a kancellárral, az illetékes 

testületekkel, a dékánokkal, a gazdasági szervezet főigazgatójával 

együttműködésben; 

– jogosult az Nftv. és az SZTE SZMSZ SZMR rendelkezése alapján a 

Klinikai Központ tevékenysége körében kötelezettségvállalási, 

utalványozási, munkáltatói jog gyakorlására. 

A megbízandó elnöknek rendelkeznie kell 

– magyar állampolgársággal; 

– orvostudományi egyetemi végzettséggel; 

– büntetlen előélettel; 

– magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a 

munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással 

egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető; 

– 5 év vezetői tapasztalattal; 

– jártassággal a klinikumban, klinikai gazdálkodásban; 

továbbá kellő jártassággal a Szegedi Tudományegyetem, az Általános 

Orvostudományi Kar, a Fogorvostudományi Kar és a Klinikai Központ 

feladatairól; 

– valamint tájékozottsággal a fenntartói és egészségügyi finanszírozási 

kérdésekben, az Egyetem és a Karok gazdálkodási folyamataiban. 

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó: 

– munkahelyének megnevezését, korábbi és jelenlegi beosztását, 

munkaköri besorolását; 

– oktatási, kutatási, betegellátási, igazgatási, gazdálkodási, eddigi 

vezetői tevékenységét, hazai, nemzetközi szervezetekben végzett eddigi 

munkáját, megbízásait; 

– a Klinikai Központ vezetésével kapcsolatos terveit, a megvalósítását, 

elképzeléseit. 

A megbízás 2016. február 1-től legfeljebb 2018. június 30-ig szól. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. január 31. 

A pályázathoz mellékelni kell: 

– pályázó válaszát a pályázati felhívásban foglalt feladatokra és 

elvárásokra; 

– részletes szakmai önéletrajzot; 

– kitöltött szakmai adatlapot 

(letölthető a http://www.u-szeged.hu/munkatarsainknak/humanpolitikai-

jogi/letoltheto-adatlapok/letoltheto-adatlapok oldalról); 

– végzettség, szakképzettség, szakképesítés, tudományos fokozat (PHD, 

a tudományok kandidátusa, a külföldön szerzett és honosított 

tudományos fokozat) megszerzését tanúsító okirat, habilitációs oklevél, 

nyelvvizsga bizonyítvány hitelesített másolatát, 



– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűnügyi 

nyilvántartási rendszer adatai alapján annak igazolására, hogy büntetlen 

előéletű, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás és 

közügyektől eltiltás hatálya alatt; 

– eddigi vezetői tevékenység összefoglalását, 

– a vezetői elképzelések részletes terveit az adott szervezeti egység 

vonatkozásában (oktatásról, kutatásról, illetőleg egyéb feladatellátásról); 

– a vezetői elképzelések részletes terveit a gazdálkodásról, mely a 

finanszírozási helyzet ismeretében tartalmazza a fenntarthatóságra és 

gazdasági egyensúlyra vonatkozó rövid és hosszú távú elképzeléseit, 

valamint a szervezeti egység személyi fejlesztésére vonatkozó közép- és 

hosszú távú elképzeléseit, 

– minden olyan dokumentum, irat másolatát, amelyet a pályázó a 

pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart; 

– nyilatkozatot arról, hogy az elektronikus formában benyújtott példány 

mindenben megegyezik a nyomtatott példánnyal, 

– hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban 

foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 

szükséges kezeléséhez hozzájárul, a pályázó anyagát a vonatkozó 

jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult bizottságok és testületek 

megismerhetik. 

A pályázónak meg kell felelnie a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi 

CCIV. törvényben, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról 

szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendeletben, a Szegedi 

Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és 

Működési Rendjében, valamint Foglalkoztatási 

követelményrendszerében rögzített feltételeknek. 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

A pályázatot 2015. november 26-ig az SZTE Igazgatásszervezési és 

Szolgáltatási Központjába kell benyújtani személyesen vagy postai úton 

(6720 Szeged, Dugonics tér 13.) 1 eredeti és 7 másolati példányban, 

továbbá a teljes pályázati dokumentációt pdf formátumban szkennelve 2 

példányban (CD vagy DVD adathordozón). 

A pályázati felhívás hivatalos megjelenési helye a Nemzeti 

Közigazgatási Intézet elektronikus közszolgálati állásportálja 

(www.kozigallas.gov.hu), ahol a pályázat 2015. október 27-én kerül 

megjelentetésre. 

A megbízási jogkör gyakorlója a pályázat hivatalos megjelenését 

követően a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. 

A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás Dr. Dömötör Máté 

főigazgatótól kérhető a 06 (62) 544-481-es telefonszámon. 



A pályázat elbírálását követően a pályázó a pályázat eredményéréről 

írásban tájékoztatást kap. 

A pályázaton és a borítékon kérjük, tüntessék fel a pályázati adatbázisban 

szereplő azonosító számot: „4-69/2015”. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI 

INTÉZMÉNYVEZETŐI 

ÉS ORVOSVEZETŐI ÁLLÁSOKRA 

A Bonyhádi Kórház és Rendelőintézet (7150 Bonyhád, Bajcsy-Zs. u. 

25.) pályázati felhívása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján. 

Munkahely és munkakör megjelölése: Bonyhádi Kórház és 

Rendelőintézet ápolási igazgató, határozatlan idejű közalkalmazotti 

jogviszony, 5 éves vezetői megbízás. 

Pályázati feltételek: 

– egészségügyi főiskola diplomás ápolói, intézetvezetői, szakoktatói 

szakán vagy tudományegyetemen szerzett diplomás ápolói oklevél; 

– egészségügyi menedzser szakképesítés vagy egészségügyi 

(szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú 

továbbképzési szakon szerzett képesítés; 

– legalább 3 éves vezetői gyakorlat. 

Pályázat részeként benyújtandó iratok: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– szakképzettséget igazoló okiratok másolata; 

– szakmai önéletrajz; 

– hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázatot az elbírálásban részt vevők 

megismerhetik. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

rendelkezései az irányadóak. 

Pályázati benyújtási határidő: 2015. november 20. 

A pályázat benyújtásának módja: 

– postai úton, a Bonyhádi Kórház és Rendelőintézet 7150 Bonyhád, 

Bajcsy-Zs. u. 25. címre; 

– elektronikus úton az igazgato@bonyhadkorhaz.hu e-mail címre; 

– személyesen Dr. Barcza Zsolt főigazgató főorvosnál. 

Pályázati elbírálási határidő: 2015. november 27. 

A munkakör 2015. december 1-jétől tölthető be. 

A pályázati kiírás további közzétételeinek helye: 

– www.bonyhadkorhaz.hu; 

– www.kozigallas.gov.hu 

*** 

A Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ 

(1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8–20.) főigazgató főorvosa a 



közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. tv. (továbbiakban: 

Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a Krízisintervenciós és 

Pszichiátriai Osztály osztályvezető főorvos beosztás ellátására, 

határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezéssel és 5 év határozott időre 

szóló vezetői megbízással. 

Munkakörhöz kapcsolódó lényeges feladatok: a Krízisintervenciós és 

Pszichiátriai Osztály szakmai munkájának tervezése, szervezése, 

irányítása és ellenőrzése. 

Pályázati feltételek: 

– pszichiátriai és pszichoterápiai szakvizsga; 

– legalább 10 év szakmai gyakorlat; 

– vezetői gyakorlat; 

– egészségi alkalmasság; 

– büntetlen előélet. 

Előnyt jelent: 

– tudományos fokozat. 

Csatolandó: 

– fényképes szakmai önéletrajz; 

– orvosi diploma és szakvizsga bizonyítványok másolatai; 

– szakmai, vezetői koncepció; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– határozat a működési nyilvántartásba vételről; 

– hozzájárulási nyilatkozat, hogy a pályázatban foglaltak közölhetők 

harmadik személlyel és a pályázatban szereplő személyes adatokat a 

pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik. 

Illetmény és juttatások: a Kjt. szabályai alapján, illetve megegyezés 

szerint. 

A pályázat benyújtási határideje: a „KÖZIGÁLLÁS” portálon történő 

2015. október 23-i megjelenéstől számított 30 nap. 

A pályázat elbírálási határideje: a pályázatok benyújtási határidejét 

követő 21 napon belül. 

Az állás betöltésének várható ideje: 2016. január 1. 

A pályázatot Dr. Sásdi Antal főigazgató főorvos részére postai úton a 

1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8–20. címre vagy személyesen a 

főigazgatói titkárságra kell benyújtani. 

*** 

A Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ 

(1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8–20.) főigazgató főorvosa a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. tv. (továbbiakban: 

Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a Központi Intenzív 

Osztály osztályvezető főorvos beosztás ellátására, határozatlan idejű 

közalkalmazotti kinevezéssel és 5 év határozott időre szóló vezetői 

megbízással. 



Munkakörhöz kapcsolódó lényeges feladatok: a Központi Intenzív 

Osztály szakmai munkájának tervezése, szervezése, irányítása és 

ellenőrzése. 

Pályázati feltételek: 

– aneszteziológia és intenzív terápia szakvizsga; 

– legalább 10 év szakmai gyakorlat; 

– vezetői gyakorlat; 

– egészségi alkalmasság; 

– büntetlen előélet. 

Előnyt jelent: 

– tudományos fokozat. 

Csatolandó: 

– fényképes szakmai önéletrajz; 

– orvosi diploma és szakvizsga bizonyítványok másolatai; 

– szakmai, vezetői koncepció; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– határozat a működési nyilvántartásba vételről; 

– hozzájárulási nyilatkozat, hogy a pályázatban foglaltak közölhetők 

harmadik személlyel és a pályázatban szereplő személyes adatokat a 

pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik. 

Illetmény és juttatások: a Kjt. szabályai alapján, illetve megegyezés 

szerint. 

A pályázat benyújtási határideje: a „KÖZIGÁLLÁS” portálon történő 

2015. október 23-i megjelenéstől számított 30 nap. 

A pályázat elbírálási határideje: a pályázatok benyújtási határidejét 

követő 21 napon belül. 

Az állás betöltésének várható ideje: 2016. január 1. 

A pályázatot Dr. Sásdi Antal főigazgató főorvos részére postai úton a 

1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8–20. címre vagy személyesen a 

főigazgatói titkárságra kell benyújtani. 

*** 

Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet (1106 Budapest, Maglódi 

út 89–91.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Bajcsy-Zsilinszky Kórház 

és Rendelőintézet Szülészeti-Nőgyógyászati és Újszülött 
Osztályán osztályvezető főorvos beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 

évig szól. 

A munkavégzés helye: 1106 Budapest, Maglódi út 89–91. 



A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 

feladatok: szakorvosi munkakörben szülész-nőgyógyász szakorvosi 

feladatok ellátása, a Szülészeti-Nőgyógyászati és Újszülött Osztály 

szakmai munkájának tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– egyetem, általános orvosi diploma, szülész-nőgyógyász szakképesítés; 

– legalább 5 éves szakmai tapasztalat; 

– legalább 3 éves vezetői gyakorlat; 

– egészségügyi alkalmasság; 

– büntetlen előélet; 

– cselekvőképesség. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– tudományos fokozat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– személyes adatokat is tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz; 

– szakmai-vezetői elképzelések; 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke; 

– végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolata; 

– működési nyilvántartás érvényességét igazoló dokumentum másolata; 

– kamarai tagság érvényességét igazoló dokumentum másolata; 

– érvényes erkölcsi bizonyítvány; 

– hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban 

foglalt személyes adatokat a pályázati eljárással összefüggésben 

kezeljék, a bírálatban részt vevők megismerjék és véleményezzék. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2016. 

január 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 30. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Négyesi 

Zsolt orvosigazgató nyújt, a 06 (1) 432-7565-ös telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a 

Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet címére történő 

megküldésével (1106 Budapest, Maglódi út 89–91. Főigazgatóság, Dr. 

Bodnár Attila főigazgató részére). Kérjük, a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5000/2015., valamint 

a beosztás megnevezését: „osztályvezető főorvos (Szülészet)”. 

vagy 

személyesen: Dr. Bodnár Attila főigazgató részére, 1106 Budapest, 

Maglódi út 89–91. B épület I. emelet. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. december 20. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 



Fenntartó honlapja: www.aeek.hu – 2015. november 11. 

Kórház honlapja: www.bajcsy.hu – 2015. november 11. 

*** 

Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet (1106 Budapest, Maglódi 

út 89-91.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Bajcsy-Zsilinszky Kórház 

és Rendelőintézet III. Belgyógyászati Osztályán osztályvezető 

főorvos beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 

évig szól. 

A munkavégzés helye: 1106 Budapest, Maglódi út 89–91. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 

feladatok: szakorvosi munkakörben belgyógyász szakorvosi feladatok 

ellátása, a III. Belgyógyászati osztály szakmai munkájának tervezése, 

szervezése, irányítása és ellenőrzése. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– egyetem, általános orvosi diploma, belgyógyászat szakképesítés; 

– legalább 5 éves szakmai tapasztalat; 

– legalább 3 éves vezetői gyakorlat; 

– egészségügyi alkalmasság; 

– büntetlen előélet; 

– cselekvőképesség. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– endokrinológus és/vagy angiológus szakképesítés; 

– tudományos fokozat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– személyes adatokat is tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz; 

– szakmai-vezetői elképzelések; 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke; 

– végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolata; 

– működési nyilvántartás érvényességét igazoló dokumentum másolata; 

– kamarai tagság érvényességét igazoló dokumentum másolata; 

– érvényes erkölcsi bizonyítvány; 

– hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban 

foglalt személyes adatokat a pályázati eljárással összefüggésben 

kezeljék, a bírálatban részt vevők megismerjék és véleményezzék. 



A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2016. 

január 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 30. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Négyesi 

Zsolt orvosigazgató nyújt, a 06 (1) 432-7565-ös telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a 

Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet címére történő 

megküldésével (1106 Budapest, Maglódi út 89–91. Főigazgatóság, Dr. 

Bodnár Attila főigazgató részére). Kérjük, a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5001/2015., valamint 

a beosztás megnevezését: „osztályvezető főorvos (III. Belgyógyászat)” 

vagy 

személyesen: Dr. Bodnár Attila főigazgató részére, 1106 Budapest, 

Maglódi út 89–91. B épület I. emelet. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. december 20. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

Fenntartó honlapja: www.aeek.hu – 2015. november 11. 

Kórház honlapja: www.bajcsy.hu – 2015. november 11. 

*** 

Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet (1106 Budapest, Maglódi 

út 89–91.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Bajcsy-Zsilinszky Kórház 

és Rendelőintézet Szemészeti 
Osztályán osztályvezető főorvos beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 

évig szól. 

A munkavégzés helye: 1106 Budapest, Maglódi út 89–91. 

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

ellátása, a Szemészeti Osztály szakmai munkájának tervezése, 

szervezése, irányítása és ellenőrzése. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– egyetem, általános orvosi diploma, szemészet szakképesítés; 

– legalább 5 éves szakmai tapasztalat; 

– legalább 3 éves vezetői gyakorlat; 

– egészségügyi alkalmasság; 

– büntetlen előélet; 



– cselekvőképesség. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– tudományos fokozat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– személyes adatokat is tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz; 

– szakmai-vezetői elképzelések; 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke; 

– végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolata; 

– működési nyilvántartás érvényességét igazoló dokumentum másolata; 

– kamarai tagság érvényességét igazoló dokumentum másolata; 

– érvényes erkölcsi bizonyítvány; 

– hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban 

foglalt személyes adatokat a pályázati eljárással összefüggésben 

kezeljék, a bírálatban részt vevők megismerjék és véleményezzék. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2016. 

január 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 30. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Négyesi 

Zsolt orvosigazgató nyújt, a 06 (1) 432-7565-ös telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a 

Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet címére történő 

megküldésével (1106 Budapest, Maglódi út 89–91. Főigazgatóság, Dr. 

Bodnár Attila főigazgató részére). Kérjük, a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5002/2015., valamint 

a beosztás megnevezését: „osztályvezető főorvos (Szemészet)”. 

vagy 

személyesen: Dr. Bodnár Attila főigazgató részére, 1106 Budapest, 

Maglódi út 89–91. B épület I. emelet. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. december 20. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

Fenntartó honlapja: www.aeek.hu – 2015. november 11. 

Kórház honlapja: www.bajcsy.hu – 2015. november 11. 

*** 

A Szent Imre Egyetemi Oktatókórház (1115 Budapest, Tétényi út 12–

16.) főigazgató főorvosa a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet 

a Képalkotó Diagnosztikai Osztály osztályvezető főorvos beosztás 

ellátására, határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezéssel és 5 év 

határozott időre szóló vezetői megbízással. 

Munkakörhöz kapcsolódó lényeges feladatok: Képalkotó 

Diagnosztikai Osztály szakmai munkájának tervezése, szervezése, 

irányítása és ellenőrzése. 

Pályázati feltétel: 



– radiológus szakvizsga; 

– legalább 10 éves szakmai gyakorlat; 

– vezetői gyakorlat; 

– egészségi alkalmasság; 

– büntetlen előélet. 

Előnyt jelent: 

– tudományos tevékenység; 

– nyelvismeret; 

– tudományos fokozat. 

Csatolandó: 

– fényképes szakmai önéletrajz (kézzel írott formában is); 

– orvosi diploma és szakvizsga bizonyítványok másolatai; 

– szakmai-, vezetői koncepció; 

– erkölcsi bizonyítvány; 

– határozat a működési nyilvántartásba vételről; 

– hozzájárulási nyilatkozat, hogy a pályázatban foglaltak közölhetők 

harmadik személlyel és a pályázatban szereplő személyes adatokat a 

pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik. 

Illetmény és juttatások: a Kjt. szabályai alapján, megegyezés szerint. 

A pályázat benyújtási határideje: a „KÖZIGÁLLÁS” portálon történő 

2015. november 11-ei megjelenéstől számított 30 nap. 

A pályázat elbírálási határideje: a pályázatok benyújtási határidejét 

követő 21 napon belül. 

Az állás betöltésének várható ideje: az elbírálást követően azonnal. 

A pályázatot Prof. Dr. Bedros J. Róbert főigazgató főorvos, főtanácsos 

részére postai úton kell benyújtani. Cím: 1115 Budapest, Tétényi út 12–

16. 

*** 

A Szent Imre Egyetemi Oktatókórház (1115 Budapest, Tétényi út 12–

16.) főigazgató főorvosa a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet 

az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás 

Osztály osztályvezető főorvos beosztás ellátására, határozatlan idejű 

közalkalmazotti kinevezéssel és 5 év határozott időre szóló vezetői 

megbízással. 

Munkakörhöz kapcsolódó lényeges feladatok: az Aneszteziológiai és 

Intenzív Terápiás Osztály szakmai munkájának tervezése, szervezése, 

irányítása és ellenőrzése. 

Pályázati feltétel: 

– aneszteziológiai és intenzív terápiás szakvizsga; 

– legalább 10 éves szakmai gyakorlat; 

– vezetői gyakorlat; 

– egészségi alkalmasság; 



– büntetlen előélet. 

Előnyt jelent: 

– tudományos tevékenység; 

– nyelvismeret; 

– tudományos fokozat. 

Csatolandó: 

– fényképes szakmai önéletrajz (kézzel írott formában is); 

– orvosi diploma és szakvizsga bizonyítványok másolatai; 

– szakmai-, vezetői koncepció; 

– erkölcsi bizonyítvány; 

– határozat a működési nyilvántartásba vételről; 

– hozzájárulási nyilatkozat, hogy a pályázatban foglaltak közölhetők 

harmadik személlyel és a pályázatban szereplő személyes adatokat a 

pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik. 

Illetmény és juttatások: a Kjt. szabályai alapján, megegyezés szerint. 

A pályázat benyújtási határideje: a „KÖZIGÁLLÁS” portálon történő 

2015. november 11-ei megjelenéstől számított 30 nap. 

A pályázat elbírálási határideje: a pályázatok benyújtási határidejét 

követő 21 napon belül. 

Az állás betöltésének várható ideje: az elbírálást követően azonnal. 

A pályázatot Prof. Dr. Bedros J. Róbert főigazgató főorvos, főtanácsos 

részére postai úton kell benyújtani. Cím: 1115 Budapest, Tétényi út 12–

16. 

*** 

Az Országos Vérellátó Szolgálat pályázatot hirdet 

(1113 Budapest, Karolina út 19–21.) általános és szakmai főigazgató-

helyettes munkakör betöltésére. 

Feladatkör: 

– az Intézet irányításával kapcsolatos általános főigazgató-helyettesi 

valamint az orvos-szakmai vezetői feladatok ellátása; 

– kidolgozza az intézmény orvos-szakmai irányelveit; 

– felügyeli és ellenőrzi a vérellátási tevékenység és járóbeteg 

szakellátással kapcsolatos feladatokat; 

– közvetlenül irányítja a területi szervek szakmai tevékenységét, 

valamint az OVSZK szakmai irányítása alá tartozó szervezeti egységek 

munkáját; 

– irányítja és ellenőrzi az orvosi munka szakmai és etikai színvonalát; 

– szakmai kapcsolatot tart társszervekkel, partner intézményekkel, 

ÁNTSZ-szel, Magyar Vöröskereszttel, szakmai kollégiumokkal, Magyar 

Orvosi Kamarával, tudományos társaságokkal, véralapanyagot 

feldolgozó szervezetekkel és egészségügyi szolgáltatókkal; 

– gyakorolja az átruházott munkáltatói jogokat; 



– felügyeli a szakmai anyagok beszerzését és a közbeszerzési 

előírásoknak történő megfelelést. 

Pályázati feltételek: 

– transzfuziológus szakorvosi diploma; 

– egészségügyi szakmenedzseri végzettség; 

– 356/2008.( XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a 13/2002. (III. 28.) EüM 

rendeletben előírt szakmai és vezetői gyakorlat; 

– több éves vérellátással, vérellátás szervezésével kapcsolatos szakmai 

tapasztalat; 

– problémamegoldó készség; 

– jó kommunikációs képesség; 

– szervezői, vezetői, döntési képesség; 

– új szakmai ismeretek befogadására való nyitottság. 

Előnyt jelent: 

– angol nyelv tárgyalási szintű ismerete; 

– egészségügyi informatikai rendszer felhasználói szintű ismerete. 

A pályázathoz csatolandó: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– végzettséget, képzettséget, nyelvismeretet igazoló okirat másolata; 

– rövid szakmai program; 

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázatban foglalt személyes adatainak a 

pályázattal összefüggésben szükséges kezeléséről; 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. 

Egyéb információk: 

A pályázati kiírás 2015. október 26-án jelenik meg a „KÖZIGÁLLÁS” 

portálon. 

– a pályázat beadásának határideje: 2015. november 30. 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2015. december 30. 

– a munkakör betöltése a pályázat lebonyolítását követően, határozatlan 

időre szóló közalkalmazotti jogviszony keretében, 5 évre szóló vezetői 

megbízással történik; 

– a munkakör magasabb vezetői megbízásnak minősül; 

– illetmény és juttatások a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény, valamint a 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 

alapján, megegyezés szerint. 

Pályázat benyújtása: Dr. Jákó Kinga főigazgatónak címezve az Intézet 

címére (1113 Budapest, Karolina út 19–21.), tel.: 06 (1) 372-4110. 

*** 

A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ parancsnokának 

(1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44.) pályázti felhívása a Magyar 

Honvédség Egészségügyi Központ Gasztroenterológiai 

Osztály osztályvezető főorvos munkakör ellátására. 



A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 

továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásról szóló 

356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján pályázatot hirdet a Magyar 

Honvédség Egészségügyi Központ, Gasztroenterológiai Osztály 

osztályvezető főorvosi munkakörének ellátására az alábbi feltételekkel: 

A Gasztroenterológiai Osztály osztályvezető főorvos feladata: a 

gasztroenterológiai osztály felelős vezetőjeként gyakorolja a 

belgyógyászati fekvőbeteg-szakellátás (általános belgyógyászat, 

gasztroenterológia) területein a jogszabályokban és az intézmény 

Szervezeti és Működési Szabályzatában számára biztosított jogköröket. 

A munkakör közalkalmazottal tölthető be. 

Munkavégzés helye: Magyar Honvédség Egészségügyi Központ II. 

számú telephelye: 1062 Budapest, Podmaniczky u. 109–111. 

A munkakör betöltésének várható ideje: nemzetbiztonsági ellenőrzést 

követően legkorábban 2016. január 1. 

Pályázati feltételek: 

– büntetlen előéletű, magyar állampolgár; 

– orvostudományi egyetemi végzettség; 

– belgyógyász szakorvosi képesítés; 

– gasztroenterológiai szakorvosi képesítés; 

– legalább 10 éves gasztroenterológiai szakorvosi tevékenység; 

– tudományos minősítés; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elnyerése esetén az osztályvezető főorvos munkakör 

betöltésének feltétele a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ 

Szervezeti és Működési Szabályzat fontos és bizalmas munkakörökre 

vonatkozó melléklete alapján a szükséges biztonsági feltételeknek való 

megfelelés, melynek vizsgálata a kinevezést megelőzően 

nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatásával történik. 

A munkakör ellátásának további feltétele, hogy a pályázó vállalja, hogy 

az osztályvezető főorvosi munkakörrel történő megbízásakor 

vagyonnyilatkozatot tesz. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– egészségügyi szakmenedzser képesítés; 

– igazolt oktatási és kutatási gyakorlat; 

– középfokú „C” típusú nyelvvizsga. 

Kompetencia: 

– csapatmunka, csapatépítő képesség; 

– konfliktuskezelés, jó kapcsolatteremtő képesség; 

– önállóság, határozott fellépés. 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 

– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát; 



– a Gasztroenterológiai Osztályra vonatkozó szakmai tervet és az 

osztályvezető főorvosi feladatkör ellátására vonatkozó elgondolást; 

– az osztályvezető főorvosi munkakör ellátásához szükséges iskolai 

végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok közjegyzővel hitelesített 

másolatait; 

– orvosi nyilvántartásba vételi engedély és aktuális működési engedély, 

valamint az orvosi kamarai tagságot igazoló dokumentum másolatait; 

– nyilatkozatot a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról; 

– nyilatkozatot a nemzetbiztonsági ellenőrzés végrehajtásának 

tudomásulvételéről; 

– nyilatkozatot, melyben hozzájárul, hogy szakmai állásfoglalás céljából 

pályázati anyagát a MOK és a Szakmai Kollégium felé megküldjük; 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amely legkésőbb 

a pályázó meghallgatásáig benyújtható; 

– referenciákat; 

– a pályázati anyagot tartalmazó CD. 

Az osztályvezető főorvosi megbízás időtartama: a pályázat elnyerése 

esetén határozatlan időtartamú közalkalmazotti jogviszony jön létre, 

határozott időtartamra szóló vezetői megbízással. 

Illetmény, juttatások: bérezés az egészségügyi tevékenység 

végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 1. sz. 

mellékletében meghatározottak figyelembevételével kötött 

megállapodás, valamint a 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendeletben 

foglaltak szerint. 

A pályázat benyújtásának határideje: legkésőbb a Nemzeti 

Közigazgatási Intézet, Közigazgatási Személyügyi Szolgáltató 

Főosztályának kezelésében lévő internetes kiválasztási és pályáztatási 

elektronikus oldalán történő megjelenést – 2015. október 15. – követő 

30. nap., 2015. november 15. Benyújtás: személyesen, vagy postai úton. 

A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Magyar Honvédség 

Honvédkórház, Gasztroenterológiai Osztály, osztályvezető főorvosi 

beosztására.” 

A pályázatot az alábbi címre kell eljuttatni: Magyar Honvédség 

Honvédkórház Személy és Munkaügyi Osztály, 1134 Budapest, Róbert 

Károly krt. 44. 

A vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, a pályázók 

személyes meghallgatására kerül sor a jelentkezési határidő lejártát 

követő 15 napon belül. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást 

követő 30 napon belül írásos értesítést kapnak. Valamennyi pályázat 

titkosan kezelendő, azok tartalma csak az érintettek előzetes 

hozzájárulásával hozható nyilvánosságra. 

*** 

A Pest Megyei Flór Ferenc Kórház főigazgatója 

(2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.) pályázatot 



hirdet osztályvezető főorvosi állás betöltésére, 

Intézetünk Bőrgyógyászati Osztályára. 

A kinevezés határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban 

szakorvos/főorvos munkakörre és határozott idejű vezetői megbízásra 

szól. 

Pályázati feltételek: 

– bőrgyógyászat szakvizsga; 

– legalább tíz éves, a szakterületen szerzett gyakorlat; 

– vezetői gyakorlat; 

– tudományos munkásság. 

Előnyt jelent: 

– allergológia és klinikai immunológia ráépített szakvizsga; 

– tudományos fokozat. 

A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– tudományos munkák, publikációk jegyzéke; 

– szakmai koncepció; 

– diploma másolata; 

– szakvizsga bizonyítványok másolata; 

– működési nyilvántartásról érvényes igazolás; 

– kamarai tagsági igazolás; 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy arról szóló 

nyilatkozat, hogy a pályázó ennek meglétéhez kötött munkakörben 

dolgozik; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevők 

megismerhetik; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes 

adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez 

hozzájárul. 

Feladat: az osztály munkájának megszervezése és zavartalan 

működtetése. 

Illetmény, juttatások: Kjt. alapján, megegyezés szerint. 

Pályázati határidő: a megjelenést követő 30 nap. 

A pályázat benyújtása: Dr. Trombitás Zoltán főigazgató. Pest Megyei 

Flór Ferenc Kórház, 2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1. 

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidő lejártát 

követő 60 nap. 

Az állás betölthető: a pályázat elbírálását követően azonnal. 

*** 

Nagyatádi Kórház főigazgatója (7500 Nagyatád, Bajcsy-Zsilinszky E. 

utca 1.) pályázati felhívása. 



A munkahely és munkakör megnevezése: Pszichiátriai Osztály 

Rehabilitációs Egysége III. osztályvezető főorvos (munkakör: 

szakorvos). 

Pályázati feltételek: 

– büntetlen előélet, cselekvőképesség; 

– egészségügyi alkalmasság; 

– érvényes működési nyilvántartás; 

– magyar orvosi kamarai tagság; 

– orvosi diploma, pszichiátriai és addiktológiai és orvosi rehabilitáció 

(pszichiátria) szakorvosi szakképesítések; 

– szakképesítésekben 5 év feletti szakmai gyakorlat. 

A pályázathoz csatolandó: 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; 

– érvényes működési nyilvántartás igazolás; 

– magyar orvosi kamarai tagság igazolás; 

– orvosi diploma, szakorvosi szakképesítés(ek) másolatban; 

– részletes személyes és szakmai önéletrajz; 

– nyilatkozat, melyben a pályázó 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; 

– az osztály vezetésére irányuló elképzések, szakmai koncepció. 

Bérezés: megegyezés szerint. 

Az állás határozatlan időre szól, a vezetői megbízás 5 évre szól. 

Pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 20. 

Az elbírálás határideje: 2015. december 9. 

Az állás betöltésének várható ideje: 2015. december 15. 

A pályázatok beérkezését követően a munkáltató a pályázót személyesen 

meghallgatja, továbbá a pályázati anyag a Kjt. egészségügyi ágazatban 

történő végrehajtására kiadott 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. §-

a szerint kerül elbírálásra. 

A vezetői beosztás ellátására megbízást csak az kaphat, aki a 

munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással 

egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 

Pályázatok benyújtása postai úton (7500 Nagyatád, Bajcsy-Zsilinszky E. 

utca 1.) vagy személyesen az intézet Bér- és Munkaügyi Osztályára. A 

borítékon fel kell tüntetni „9/1474/2015.” számot, valamint a 

„pszichiáter szakorvos/osztályvezető főorvos” megjelölést. 

*** 

Nagyatádi Kórház főigazgatója (7500 Nagyatád, Bajcsy-Zsilinszky E. 

utca 1.) pályázati felhívása. 



A munkahely és munkakör megnevezése: Pszichiátriai Osztály 

Rehabilitációs Egysége II. osztályvezető főorvos (munkakör: 

szakorvos). 

Pályázati feltételek: 

– büntetlen előélet, cselekvőképesség; 

– egészségügyi alkalmasság; 

– érvényes működési nyilvántartás; 

– magyar orvosi kamarai tagság; 

– orvosi diploma, pszichiátriai és addiktológiai és orvosi rehabilitáció 

(pszichiátria) szakorvosi szakképesítések; 

– szakképesítésekben 5 év feletti szakmai gyakorlat. 

A pályázathoz csatolandó: 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; 

– érvényes működési nyilvántartás igazolás, magyar orvosi kamarai 

tagsági igazolás; 

– orvosi diploma, szakorvosi szakképesítés(ek) másolatban; 

– részletes személyes és szakmai önéletrajz; 

– nyilatkozat, melyben a pályázó 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; 

– az osztály vezetésére irányuló elképzések, szakmai koncepció. 

Bérezés: megegyezés szerint. 

Az állás határozatlan időre szól, a vezetői megbízás 5 évre szól. 

Pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 20. 

Az elbírálás határideje: 2015. december 9. 

Az állás betöltésének várható ideje: 2015. december 15. 

A pályázatok beérkezését követően a munkáltató a pályázót személyesen 

meghallgatja, továbbá a pályázati anyag a Kjt. egészségügyi ágazatban 

történő végrehajtására kiadott 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. §-

a szerint kerül elbírálásra. A vezetői beosztás ellátására megbízást csak 

az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy 

a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 

Pályázatok benyújtása postai úton (7500 Nagyatád, Bajcsy-Zsilinszky E. 

utca 1.) vagy személyesen az intézet Bér- és Munkaügyi Osztályára. A 

borítékon fel kell tüntetni „9/1472/2015.” számot, valamint a 

„pszichiáter szakorvos/osztályvezető főorvos” megjelölést. 

*** 

Kanizsai Dorottya Kórház főigazgatója (8800 Nagykanizsa, Szekeres 

József utca 2–8.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény 20/A. §-a alapjánpályázatot hirdet az 

intézmény Központi Radiológiai osztályára, osztályvezető 

főorvos beosztás ellátására. 



A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 

feladatok: az osztály szakmai vezetése, vezetésével összefüggő 

szervezési feladatok végrehajtása és zavartalan működésének 

biztosítása. Feladatait munkaköri leírása tartalmazza, azokat szakmai 

protokollok, módszertani útmutatók alapján látja el. Gyakorolja 

mindazon vezetői jogokat, melyeket az intézmény Szervezeti és 

Működési Szabályzata, valamint a vonatkozó jogszabályok biztosítanak 

számára. 

A kinevezés határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban 

radiológus szakorvosi munkakörre és 5 évig terjedő határozott idejű 

vezetői megbízásra szól, 90 napos próbaidő kikötésével. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján, 

valamint megegyezés szerint kerül sor, kiemelt bérezés! 

Pályázati feltételek: 

– orvostudományi egyetem; 

– radiológia szakorvosi szakképesítés; 

– radiológia területén legalább 10 éves szakmai tapasztalat; 

– egészségügyi alkalmasság; 

– büntetlen előélet; 

– érvényes működési nyilvántartás és kamarai tagság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– vezetői tapasztalat; 

– onkológiai teamban szerzett szakmai tapasztalat; 

– tudományos munka; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– orvosi diploma és szakorvosi bizonyítvány másolata; 

– orvosi alapnyilvántartás; 

– érvényes működési nyilvántartás; 

– MOK tagság igazolása; 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan, 

továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke; 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– hozzájárulási nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó pályázati 

anyagát a pályázatok elbírálásában részt vevő személyek megismerhetik. 

A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 30. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Brünner 

Szilveszter főigazgató nyújt, a 06 (93) 502-090-es telefonszámon. 

A pályázatokat postai úton, a Kanizsai Dorottya Kórház, Dr. Brünner 

Szilveszter főigazgató (8800 Nagykanizsa, Szekeres József út 2–8.) 



címére kell benyújtani. Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati 

adatbázisban szereplő azonosító számot: MUNK 178/1/2015. valamint a 

munkakör megnevezését: „osztályvezető főorvos”. 

A pályázati eljárás lefolytatása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvényben, a 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendeletben 

foglaltak alapján történik. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. december 31. 

Az állás a pályázat elbírálása és a szakmai kollégium véleményezése 

után tölthető be. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nkkorhaz.hu 

honlapon szerezhet. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. október 30. 

*** 

Az Orosházi Kórház (5901 Orosháza, Könd u. 59.) a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján 

pályázatot hirdet non-invazív mátrix vezető főorvos beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama a vezetői megbízás határozott időre, 2 

évre szól. 

A munkavégzés helye: Békés megye, 5900 Orosháza, Könd u. 59. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 

feladatok: a Belgyógyászati, Gasztroenterológiai, Kardiológiai 

szakmák gazdálkodásával, a betegellátás maximális biztosításával 

összefüggő feladatok koordinálása. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 

valamint egyedi megállapodás rendelkezései irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– orvosi diploma; 

– belgyógyászati szakvizsga; 

– legalább 10 éves szakmai gyakorlat; 

– 1–3 éves vezetői tapasztalat, vagy vezetői koncepció ismertetése; 

– büntetlen előélet. 

Előnyt jelent: 

– további szakvizsga; 

– sürgősségi betegellátásban való jártasság. 

Pályázat részeként benyújtandó iratok: 

– szakmai önéletrajz; 

– a non-invazív mátrix vezetésével kapcsolatos szakmai program, 

vezetői elképzeléseinek ismertetése; 

– végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata; 



– érvényes kamarai tagság igazolása; 

– érvényes működési nyilvántartás igazolása; 

– hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában részt vevők betekintési 

jogához; 

– nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén a közalkalmazotti 

kinevezéskor 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt nyújt be. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2016. január 1. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a vezetői megbízásról a 

főigazgató dönt, a véleményező bizottság és a szakmai kollégium 

javaslatát követően. 

Beadási határidő: 2015. november 27. 

Elbírálási határidő: 2015. december 15. 

A pályázatok benyújtásának módja: a pályázatokat az intézet 

főigazgatójához, Dr. Duray Gergőhöz kell benyújtani a megpályázni 

kívánt beosztás megnevezéssel. Személyesen vagy postai úton: 5900 

Orosháza, Könd u. 59. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 

feladatokról további információ: www.ohk.hu 

A Közszolgálati állásportálon történő közzététel napja: 2015. október 26. 

(www.kozigallas.gov.hu) 

További közzétételek helye: 

– www.ohk.hu; 

– ÁEEK honlapja. 

*** 

Az Orosházi Kórház (5901 Orosháza, Könd u. 59.) a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján 

pályázatot hirdet non-invazív mátrixhoz tartozó Belgyógyászati 

szakág szakágvezető főorvos beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama a vezetői megbízás határozott időre, 5 

évig szól. 

A munkavégzés helye: Békés megye, 5900 Orosháza, Könd u. 59. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 

feladatok: a szakág szakmai munkájának tervezése, szervezése, 

irányítása, és ellenőrzése. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 

valamint egyedi megállapodás rendelkezései irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– orvosi diploma; 

– belgyógyászati szakvizsga; 



– legalább 10 éves szakmai gyakorlat; 

– 1–3 éves vezetői tapasztalat vagy vezetői koncepció ismertetése; 

– büntetlen előélet; 

Előnyt jelent: 

– további szakvizsga. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok: 

– szakmai önéletrajz; 

– a szakág vezetésével kapcsolatos szakmai program, vezetői 

elképzeléseinek ismertetése; 

– végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata; 

– érvényes kamarai tagság igazolása; 

– érvényes működési nyilvántartás igazolása; 

– hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában részt vevők betekintési 

jogához; 

– nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén a közalkalmazotti 

kinevezéskor 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt nyújt be. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2016. január 1. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a vezetői megbízásról a 

főigazgató dönt, a véleményező bizottság és a szakmai kollégium 

javaslatát követően. 

Beadási határidő: 2015. november 27. 

Elbírálási határidő: 2015. december 15. 

A pályázatok benyújtásának módja: a pályázatokat az intézet 

főigazgatójához, Dr. Duray Gergőhöz kell benyújtani a megpályázni 

kívánt beosztás megnevezéssel. Személyesen vagy postai úton: 5900 

Orosháza, Könd u. 59. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 

feladatokról további információ: www.ohk.hu 

A Közszolgálati állásportálon történő közzététel napja: 2015. október 26. 

(www.kozigallas.gov.hu). 

További közzétételek helye: 

– www.ohk.hu; 

– ÁEEK honlapja. 

*** 

Az Orosházi Kórház (5901 Orosháza, Könd u. 59.) a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján 

pályázatot hirdet non-Invazív mátrixhoz tartozó Kardiológiai 

szakág szakágvezető főorvos beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 

évig szól. 



A munkavégzés helye: Békés megye, 5900 Orosháza, Könd u. 59. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: a szakág szakmai munkájának tervezése, szervezése, 

irányítása, és ellenőrzése. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 

valamint egyedi megállapodás rendelkezései irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– orvosi diploma; 

– szakirányú szakvizsga; 

– legalább 10 éves szakmai gyakorlat; 

– 1–3 éves vezetői tapasztalat, vagy vezetői koncepció ismertetése; 

– büntetlen előélet. 

Előnyt jelent: 

– további szakvizsga; 

– non-invazív és invazív kardiológiai diagnosztikában való jártasság. 

(Haemodinamika, echocardiographia, CT). 

Pályázat részeként benyújtandó iratok: 

– szakmai önéletrajz; 

– a szakág vezetésével kapcsolatos szakmai program, vezetői 

elképzeléseinek ismertetése; 

– végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata; 

– érvényes kamarai tagság igazolása; 

– érvényes működési nyilvántartás igazolása; 

– hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában részt vevők betekintési 

jogához; 

– nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén a közalkalmazotti 

kinevezéskor 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt nyújt be. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2016. január 1. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a vezetői megbízásról a 

főigazgató dönt, a véleményező bizottság és a szakmai kollégium 

javaslatát követően. 

Beadási határidő: 2015. november 27. 

Elbírálási határidő: 2015. december 15. 

A pályázatok benyújtásának módja: a pályázatokat az intézet 

főigazgatójához, Dr. Duray Gergőhöz kell benyújtani a megpályázni 

kívánt beosztás megnevezéssel. Személyesen vagy postai úton: 5900 

Orosháza, Könd u. 59. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 

feladatokról további információ: www.ohk.hu 

A Közszolgálati állásportálon történő közzététel napja: 2015. október 26. 

(www.kozigallas.gov.hu). 

További közzétételek helye: 



– www.ohk.hu; 

– ÁEEK honlapja. 

*** 

Az Orosházi Kórház (5901 Orosháza, Könd u. 59.) a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján 

pályázatot hirdet non-invazív mátrixhoz tartozó Gasztroenterológiai 

szakág szakágvezető főorvos beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama a vezetői megbízás határozott időre, 5 

évig szól. 

A munkavégzés helye: Békés megye, 5900 Orosháza, Könd u. 59. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 

feladatok: 

A szakág szakmai munkájának tervezése, szervezése, irányítása, és 

ellenőrzése. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 

valamint egyedi megállapodás rendelkezései irányadók. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 

valamint egyedi megállapodás rendelkezései irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– orvosi diploma; 

– szakirányú szakvizsga; 

– legalább 10 éves szakmai gyakorlat; 

– 1–3 éves vezetői tapasztalat, vagy vezetői koncepció ismertetése; 

– büntetlen előélet. 

Előnyt jelent: 

– további szakvizsga. 

Pályázat részeként benyújtandó iratok: 

– szakmai önéletrajz; 

– a szakág vezetésével kapcsolatos szakmai program, vezetői 

elképzeléseinek ismertetése; 

– végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata; 

– érvényes kamarai tagság igazolása; 

– érvényes működési nyilvántartás igazolása; 

– hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában részt vevők betekintési 

jogához; 

– nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén a közalkalmazotti 

kinevezéskor 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt nyújt be. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2016. január 1. 



A pályázat elbírálásának módja, rendje: a vezetői megbízásról a 

főigazgató dönt, a véleményező bizottság és a szakmai kollégium 

javaslatát követően. 

Beadási határidő: 2015. november 27. 

Elbírálási határidő: 2015. december 15. 

A pályázatok benyújtásának módja: a pályázatokat az intézet 

főigazgatójához, Dr. Duray Gergőhöz kell benyújtani, a megpályázni 

kívánt beosztás megnevezéssel. Személyesen vagy postai úton: 5900 

Orosháza, Könd u. 59. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 

feladatokról további információ: www.ohk.hu 

A Közszolgálati állásportálon történő közzététel napja: 2015. október 26. 

(www.kozigallas.gov.hu). 

További közzétételek helye: 

– www.ohk.hu; 

– ÁEEK honlapja. 

*** 

Az Orosházi Kórház (5901 Orosháza, Könd u. 59.) a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján 

pályázatot hirdet Invazív mátrix vezető főorvos beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama a vezetői megbízás határozott időre, 2 

évre szól. 

A munkavégzés helye: Békés megye, 5900 Orosháza, Könd u. 59. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: a Sebészeti – Traumatológia – Urológia – Fül-orr-gégészeti 

szakmák gazdálkodásával, a betegellátás maximális biztosításával 

összefüggő feladatok koordinálása. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 

valamint egyedi megállapodás rendelkezései irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– orvosi diploma; 

– sebészet vagy traumatológia vagy urológia, vagy fül-orr-gégészeti 

szakvizsga; 

– legalább 10 éves műtői gyakorlat; 

– 3 éves vezetői tapasztalat; 

– büntetlen előélet. 

Előnyt jelent: 

– további szakvizsga. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok: 



– szakmai önéletrajz; 

– az Invazív mátrix vezetésével kapcsolatos szakmai program, vezetői 

elképzeléseinek ismertetése; 

– végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata; 

– érvényes kamarai tagság igazolása; 

– érvényes működési nyilvántartás igazolása; 

– hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában részt vevők betekintési 

jogához; 

– nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén a közalkalmazotti 

kinevezéskor 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt nyújt be. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2016. január 1. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a vezetői megbízásról a 

főigazgató dönt, a véleményező bizottság és a szakmai kollégium 

javaslatát követően. 

Beadási határidő: 2015. november 27. 

Elbírálási határidő: 2015. december 15. 

A pályázatok benyújtásának módja: a pályázatokat az intézet 

főigazgatójához, Dr. Duray Gergőhöz kell benyújtani a megpályázni 

kívánt beosztás megnevezéssel. Személyesen vagy postai úton: 5900 

Orosháza, Könd u. 59. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 

feladatokról további információ: www.ohk.hu 

A Közszolgálati állásportálon történő közzététel napja: 2015. október 26. 

(www.kozigallas.gov.hu). 

További közzétételek helye: 

– www.ohk.hu; 

– ÁEEK honlapja. 

*** 

Az Orosházi Kórház (5901 Orosháza, Könd u. 59.) a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján 

pályázatot hirdet Invazív mátrixhoz tartozó Sebészeti 

szakág szakágvezető főorvos beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 

évig szól. 

A munkavégzés helye: Békés megye, 5900 Orosháza, Könd u. 59. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: a szakág szakmai munkájának tervezése, szervezése, 

irányítása, és ellenőrzése. 



Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 

valamint egyedi megállapodás rendelkezései irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– orvosi diploma; 

– szakirányú szakvizsga; 

– legalább 10 éves szakmai gyakorlat; 

– 3 éves vezetői tapasztalat vagy vezetői koncepció ismertetése; 

– büntetlen előélet. 

Előnyt jelent: 

– további szakvizsga; 

– tudományos munkában való aktivitás és jártasság. 

Pályázat részeként benyújtandó iratok: 

– szakmai önéletrajz; 

– a szakág vezetésével kapcsolatos szakmai program, vezetői 

elképzeléseinek ismertetése; 

– végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata; 

– érvényes kamarai tagság igazolása; 

– érvényes működési nyilvántartás igazolása; 

– hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában részt vevők betekintési 

jogához; 

– nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén a közalkalmazotti 

kinevezéskor 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt nyújt be. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2016. január 1. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a vezetői megbízásról a 

főigazgató dönt, a véleményező bizottság és a szakmai kollégium 

javaslatát követően. 

Beadási határidő: 2015. november 27. 

Elbírálási határidő: 2015. december 15. 

A pályázatok benyújtásának módja: a pályázatokat az intézet 

főigazgatójához, Dr. Duray Gergőhöz kell benyújtani, a megpályázni 

kívánt beosztás megnevezéssel. Személyesen vagy postai úton: 5900 

Orosháza, Könd u. 59. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 

feladatokról további információ: www.ohk.hu 

A Közszolgálati állásportálon történő közzététel napja: 2015. október 26. 

(www.kozigallas.gov.hu). 

További közzétételek helye: 

– www.ohk.hu; 

– ÁEEK honlapja. 

*** 

Az Orosházi Kórház (5901 Orosháza, Könd u. 59.) a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján 



pályázatot hirdet Invazív mátrixhoz tartozó Urológiai 

szakág szakágvezető főorvos beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 

évig szól. 

A munkavégzés helye: Békés megye, 5900 Orosháza, Könd u. 59. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: a szakág szakmai munkájának tervezése, szervezése, 

irányítása, és ellenőrzése. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 

valamint egyedi megállapodás rendelkezései irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– orvosi diploma; 

– szakirányú szakvizsga; 

– legalább 10 éves szakmai gyakorlat; 

– 3 éves vezetői tapasztalat; 

– büntetlen előélet. 

Előnyt jelent: 

– további szakvizsga. 

Pályázat részeként benyújtandó iratok: 

– szakmai önéletrajz; 

– a szakág vezetésével kapcsolatos szakmai program, vezetői 

elképzeléseinek ismertetése; 

– végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata; 

– érvényes kamarai tagság igazolása; 

– érvényes működési nyilvántartás igazolása; 

– hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában részt vevők betekintési 

jogához; 

– nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén a közalkalmazotti 

kinevezéskor 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt nyújt be. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a vezetői megbízásról a 

főigazgató dönt, a véleményező bizottság és a szakmai kollégium 

javaslatát követően. 

Beadási határidő: 2015. november 27. 

Elbírálási határidő: 2015. december 15. 

A pályázatok benyújtásának módja: a pályázatokat az intézet 

főigazgatójához, Dr. Duray Gergőhöz kell benyújtani, a megpályázni 

kívánt beosztás megnevezéssel. Személyesen vagy postai úton: 5900 

Orosháza, Könd u. 59. 



A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 

feladatokról további információ: www.ohk.hu 

A Közszolgálati állásportálon történő közzététel napja: 2015. október 26. 

(www.kozigallas.gov.hu). 

További közzétételek helye: 

– www.ohk.hu. 

– ÁEEK honlapja. 

*** 

Az Orosházi Kórház (5901 Orosháza, Könd u. 59.) a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-A alapján 

pályázatot hirdet Invazív mátrixhoz tartozó Fül-orr-gégészeti 

szakág szakágvezető főorvos beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 

évig szól. 

A munkavégzés helye: Békés megye, 5900 Orosháza, Könd u. 59. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: a szakág szakmai munkájának tervezése, szervezése, 

irányítása, és ellenőrzése. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 

valamint egyedi megállapodás rendelkezései irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– orvosi diploma; 

– szakirányú szakvizsga; 

– legalább 10 éves szakmai gyakorlat; 

– 3 éves vezetői tapasztalat; 

– büntetlen előélet. 

Előnyt jelent: 

– audiológiai/gyermek fül-orr-gégészeti szakvizsga. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok: 

– szakmai önéletrajz; 

– a szakág vezetésével kapcsolatos szakmai program, vezetői 

elképzeléseinek ismertetése; 

– végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata; 

– érvényes kamarai tagság igazolása; 

– érvényes működési nyilvántartás igazolása; 

– hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában részt vevők betekintési 

jogához; 

– nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén a közalkalmazotti 

kinevezéskor 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt nyújt be. 



A beosztás betölthetőségének időpontja: 2016. január 1. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a vezetői megbízásról a 

főigazgató dönt, a véleményező bizottság és a szakmai kollégium 

javaslatát követően. 

Beadási határidő: 2015. november 27. 

Elbírálási határidő: 2015. december 15. 

A pályázatok benyújtásának módja: a pályázatokat az intézet 

főigazgatójához, Dr. Duray Gergőhöz kell benyújtani, a megpályázni 

kívánt beosztás megnevezéssel. Személyesen vagy postai úton: 5900 

Orosháza, Könd u. 59. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 

feladatokról további információ: www.ohk.hu 

A Közszolgálati állásportálon történő közzététel napja: 2015. október 26. 

(www.kozigallas.gov.hu). 

További közzétételek helye: 

– www.ohk.hu; 

– ÁEEK honlapja. 

*** 

Az Orosházi Kórház (5901 Orosháza, Könd u. 59.) a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján 

pályázatot hirdet Invazív mátrixhoz tartozó Traumatológiai 

Osztály szakágvezető főorvos beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 

évig szól. 

A munkavégzés helye: Békés megye, 5900 Orosháza, Könd u. 59. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: a szakág szakmai munkájának tervezése, szervezése, 

irányítása, és ellenőrzése. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 

valamint egyedi megállapodás rendelkezései irányadók. 

A pályázati feltételek: 

– orvosi diploma; 

– szakirányú szakvizsga; 

– legalább 10 éves szakmai gyakorlat; 

– 3 éves vezetői tapasztalat; 

– büntetlen előélet. 

Előnyt jelent: 

– további szakvizsga. 

Pályázat részeként benyújtandó iratok: 



– szakmai önéletrajz; 

– az osztály vezetésével kapcsolatos szakmai program, vezetői 

elképzeléseinek ismertetése; 

– végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata; 

– érvényes kamarai tagság igazolása; 

– érvényes működési nyilvántartás igazolása; 

– hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában részt vevők betekintési 

jogához; 

– nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén a közalkalmazotti 

kinevezéskor 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt nyújt be. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2016. január 1. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a vezetői megbízásról a 

főigazgató dönt, a véleményező bizottság és a szakmai kollégium 

javaslatát követően. 

Beadási határidő: 2015. november 27. 

Elbírálási határidő: 2015. december 15. 

A pályázatok benyújtásának módja: a pályázatokat az intézet 

főigazgatójához, Dr. Duray Gergőhöz kell benyújtani a megpályázni 

kívánt beosztás megnevezéssel. Személyesen vagy postai úton: 5900 

Orosháza, Könd u. 59. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 

feladatokról további információ: www.ohk.hu 

A Közszolgálati állásportálon történő közzététel napja: 2015. október 26. 

(www.kozigallas.gov.hu). 

További közzétételek helye: 

– www.ohk.hu; 

– ÁEEK honlapja. 

*** 

Az Orosházi Kórház (5901 Orosháza, Könd u. 59.) a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján 

pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Központi 

laboratórium osztályvezető főorvos beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 

évig szól. 

A munkavégzés helye: Békés megye, 5900 Orosháza, Könd u. 59. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 

feladatok: az osztály szakmai munkájának tervezése, szervezése, 

irányítása, és ellenőrzése. 



Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 

valamint egyedi megállapodás rendelkezései irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– orvosi diploma; 

– szakirányú szakvizsga; 

– legalább 10 éves szakmai gyakorlat; 

– 1–3 éves vezetői tapasztalat vagy vezetői koncepció ismertetése; 

– büntetlen előélet. 

Előnyt jelent: 

– további szakvizsga. 

Pályázat részeként benyújtandó iratok: 

– szakmai önéletrajz; 

– az osztály vezetésével kapcsolatos szakmai program, vezetői 

elképzeléseinek ismertetése; 

– végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata; 

– érvényes kamarai tagság igazolása; 

– érvényes működési nyilvántartás igazolása; 

– hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában részt vevők betekintési 

jogához; 

– nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén a közalkalmazotti 

kinevezéskor 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt nyújt be. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2016. január 1. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a vezetői megbízásról a 

főigazgató dönt, a véleményező bizottság és a szakmai kollégium 

javaslatát követően. 

Beadási határidő: 2015. november 27. 

Elbírálási határidő: 2015. december 15. 

A pályázatok benyújtásának módja: a pályázatokat az intézet 

főigazgatójához, Dr. Duray Gergőhöz kell benyújtani, a megpályázni 

kívánt beosztás megnevezéssel. Személyesen vagy postai úton: 5900 

Orosháza, Könd u. 59. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 

feladatokról további információ: www.ohk.hu 

A Közszolgálati állásportálon történő közzététel napja: 2015. október 26. 

(www.kozigallas.gov.hu). 

További közzétételek helye: 

– www.ohk.hu; 

– ÁEEK honlapja. 

*** 

Az Orosházi Kórház (5901 Orosháza, Könd u. 59.) a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján 



pályázatot hirdet Pathológiai osztályosztályvezető főorvos beosztás 

ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 

évig szól. 

A munkavégzés helye: Békés megye, 5900 Orosháza, Könd u. 59. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: az osztály szakmai munkájának tervezése, szervezése, 

irányítása, és ellenőrzése. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 

valamint egyedi megállapodás rendelkezései irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– orvosi diploma; 

– szakirányú szakvizsga; 

– legalább 10 éves szakmai gyakorlat; 

– 1–3 éves vezetői tapasztalat vagy vezetői koncepció ismertetése; 

– büntetlen előélet. 

Előnyt jelent: 

– további szakvizsga. 

Pályázat részeként benyújtandó iratok: 

– szakmai önéletrajz; 

– az osztály vezetésével kapcsolatos szakmai program, vezetői 

elképzeléseinek ismertetése; 

– végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata; 

– érvényes kamarai tagság igazolása; 

– érvényes működési nyilvántartás igazolása; 

– hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában részt vevők betekintési 

jogához; 

– nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén a közalkalmazotti 

kinevezéskor 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt nyújt be. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2016. január 1. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a vezetői megbízásról a 

főigazgató dönt, a véleményező bizottság és a szakmai kollégium 

javaslatát követően. 

Beadási határidő: 2015. november 27. 

Elbírálási határidő: 2015. december 15. 

A pályázatok benyújtásának módja: a pályázatokat az intézet 

főigazgatójához, Dr. Duray Gergőhöz kell benyújtani a megpályázni 

kívánt beosztás megnevezéssel. Személyesen vagy postai úton: 5900 

Orosháza, Könd u. 59. 



A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 

feladatokról további információ: www.ohk.hu. 

A Közszolgálati állásportálon történő közzététel napja: 2015. október 26. 

(www.kozigallas.gov.hu). 

További közzétételek helye: 

– www.ohk.hu; 

– ÁEEK honlapja. 

*** 

Az Orosházi Kórház (5901 Orosháza, Könd u. 59.) a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján 

pályázatot hirdet Csecsemő- és gyermekgyógyászati 

osztály osztályvezető főorvos beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 

évig szól. 

A munkavégzés helye: Békés megye, 5900 Orosháza, Könd u. 59. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: az osztály szakmai munkájának tervezése, szervezése, 

irányítása, és ellenőrzése. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 

valamint egyedi megállapodás rendelkezései irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– orvosi diploma; 

– csecsemő- és gyermekgyógyászat szakvizsga; 

– legalább 10 éves szakmai gyakorlat; 

– 1–3 éves vezetői tapasztalat vagy vezetői koncepció ismertetése; 

– büntetlen előélet. 

Előnyt jelent: 

– neonatológia szakvizsga; 

– diagnosztikai jártasság. 

Pályázat részeként benyújtandó iratok: 

– szakmai önéletrajz; 

– az osztály vezetésével kapcsolatos szakmai program, vezetői 

elképzeléseinek ismertetése; 

– végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata; 

– érvényes kamarai tagság igazolása; 

– érvényes működési nyilvántartás igazolása; 

– hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában részt vevők betekintési 

jogához; 



– nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén a közalkalmazotti 

kinevezéskor 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt nyújt be. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2016. január 1. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a vezetői megbízásról a 

főigazgató dönt, a véleményező bizottság és a szakmai kollégium 

javaslatát követően. 

Beadási határidő: 2015. november 27. 

Elbírálási határidő: 2015. december 15. 

A pályázatok benyújtásának módja: a pályázatokat az intézet 

főigazgatójához, Dr. Duray Gergőhöz kell benyújtani a megpályázni 

kívánt beosztás megnevezéssel. Személyesen vagy postai úton: 5900 

Orosháza, Könd u. 59. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 

feladatokról további információ: www.ohk.hu 

A Közszolgálati állásportálon történő közzététel napja: 2015. október 26. 

(www.kozigallas.gov.hu). 

További közzétételek helye: 

– www.ohk.hu; 

– ÁEEK honlapja. 

*** 

Az Orosházi Kórház (5901 Orosháza, Könd u. 59.) a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján 

pályázatot hirdet Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás 

Osztály osztályvezető főorvos beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 

évig szól. 

A munkavégzés helye: Békés megye, 5900 Orosháza, Könd u. 59. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: az osztály szakmai munkájának tervezése, szervezése, 

irányítása, és ellenőrzése. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 

valamint egyedi megállapodás rendelkezései irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– orvosi diploma; 

– szakirányú szakvizsga; 

– legalább 10 éves szakmai gyakorlat; 

– 1–3 éves vezetői tapasztalat vagy vezetői koncepció ismertetése; 

– büntetlen előélet. 

Előnyt jelent: 



– sürgősségi betegellátásban szerzett gyakorlat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok: 

– szakmai önéletrajz; 

– az osztály vezetésével kapcsolatos szakmai program, vezetői 

elképzeléseinek ismertetése; 

– végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata; 

– érvényes kamarai tagság igazolása; 

– érvényes működési nyilvántartás igazolása; 

– hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában részt vevők betekintési 

jogához; 

– nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén a közalkalmazotti 

kinevezéskor 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt nyújt be. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2016. január 1. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a vezetői megbízásról a 

főigazgató dönt, a véleményező bizottság és a szakmai kollégium 

javaslatát követően. 

Beadási határidő: 2015. november 27. 

Elbírálási határidő: 2015. december 15. 

A pályázatok benyújtásának módja: a pályázatokat az intézet 

főigazgatójához, Dr. Duray Gergőhöz kell benyújtani a megpályázni 

kívánt beosztás megnevezéssel. Személyesen vagy postai úton: 5900 

Orosháza, Könd u. 59. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 

feladatokról további információ: www.ohk.hu. 

A Közszolgálati állásportálon történő közzététel napja: 2015. október 26. 

(www.kozigallas.gov.hu). 

További közzétételek helye: 

– www.ohk.hu; 

– ÁEEK honlapja. 

*** 

Az Orosházi Kórház (5901 Orosháza, Könd u. 59.) a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján 

pályázatot hirdet Radiológia osztályvezető főorvos beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 

évig szól. 

A munkavégzés helye: Békés megye, 5900 Orosháza, Könd u. 59. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: az osztály szakmai munkájának tervezése, szervezése, 

irányítása, és ellenőrzése. 



Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 

valamint egyedi megállapodás rendelkezései irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– orvosi diploma; 

– szakirányú szakvizsga; 

– legalább 10 éves szakmai gyakorlat; 

– 1–3 éves vezetői tapasztalat vagy vezetői koncepció ismertetése; 

– büntetlen előélet. 

Előnyt jelent: 

– további szakvizsga. 

Pályázat részeként benyújtandó iratok: 

– szakmai önéletrajz; 

– az osztály vezetésével kapcsolatos szakmai program, vezetői 

elképzeléseinek ismertetése; 

– végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata; 

– érvényes kamarai tagság igazolása; 

– érvényes működési nyilvántartás igazolása; 

– hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában részt vevők betekintési 

jogához; 

– nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén a közalkalmazotti 

kinevezéskor 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt nyújt be. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2016. január 1. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a vezetői megbízásról a 

főigazgató dönt, a véleményező bizottság és a szakmai kollégium 

javaslatát követően. 

Beadási határidő: 2015. november 27. 

Elbírálási határidő: 2015. december 15. 

A pályázatok benyújtásának módja: a pályázatokat az intézet 

főigazgatójához, Dr. Duray Gergőhöz kell benyújtani a megpályázni 

kívánt beosztás megnevezéssel. Személyesen vagy postai úton: 5900 

Orosháza, Könd u. 59. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 

feladatokról további információ: www.ohk.hu 

A Közszolgálati állásportálon történő közzététel napja: 2015. október 26. 

(www.kozigallas.gov.hu). 

További közzétételek helye: 

– www.ohk.hu; 

– ÁEEK honlapja. 

*** 

Az Orosházi Kórház (5901 Orosháza, Könd u. 59.) a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján 



pályázatot hirdet Neurológiai osztályosztályvezető főorvos beosztás 

ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 

évig szól. 

A munkavégzés helye: Békés megye, 5900 Orosháza, Könd u. 59. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: az osztály szakmai munkájának tervezése, szervezése, 

irányítása, és ellenőrzése. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 

valamint egyedi megállapodás rendelkezései irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– orvosi diploma; 

– szakirányú szakvizsga; 

– legalább 10 éves szakmai gyakorlat; 

– 1–3 éves vezetői tapasztalat vagy vezetői koncepció ismertetése; 

– büntetlen előélet. 

Előnyt jelent: 

– további szakvizsga. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok: 

– szakmai önéletrajz; 

– az osztály vezetésével kapcsolatos szakmai program, vezetői 

elképzeléseinek ismertetése; 

– végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata; 

– érvényes kamarai tagság igazolása; 

– érvényes működési nyilvántartás igazolása; 

– hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában részt vevők betekintési 

jogához; 

– nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén a közalkalmazotti 

kinevezéskor 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt nyújt be. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2016. január 1. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a vezetői megbízásról a 

főigazgató dönt, a véleményező bizottság és a szakmai kollégium 

javaslatát követően. 

Beadási határidő: 2015. november 27. 

Elbírálási határidő: 2015. december 15. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

A pályázatokat az intézet főigazgatójához, Dr. Duray Gergőhöz kell 

benyújtani a megpályázni kívánt beosztás megnevezéssel. Személyesen 

vagy postai úton: 5900 Orosháza, Könd u. 59. 



A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 

feladatokról további információ: www.ohk.hu 

A Közszolgálati állásportálon történő közzététel napja: 2015. október 26. 

(www.kozigallas.gov.hu). 

További közzétételek helye: 

– www.ohk.hu; 

– ÁEEK honlapja. 

*** 

Az Orosházi Kórház (5901 Orosháza, Könd u. 59.) a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján 

pályázatot hirdet Krónikus osztályosztályvezető főorvos beosztás 

ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 

évig szól. 

A munkavégzés helye: Békés megye, 5900 Orosháza, Könd u. 59. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: az osztály szakmai munkájának tervezése, szervezése, 

irányítása, és ellenőrzése. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 

valamint egyedi megállapodás rendelkezései irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– orvosi diploma; 

– belgyógyászat szakvizsga; 

– legalább 10 éves szakmai gyakorlat; 

– 1–3 éves vezetői tapasztalat vagy vezetői koncepció ismertetése; 

– büntetlen előélet. 

Előnyt jelent: 

– további szakvizsga. 

Pályázat részeként benyújtandó iratok: 

– szakmai önéletrajz; 

– az osztály vezetésével kapcsolatos szakmai program, vezetői 

elképzeléseinek ismertetése; 

– végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata; 

– érvényes kamarai tagság igazolása; 

– érvényes működési nyilvántartás igazolása; 

– hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában részt vevők betekintési 

jogához; 

– nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén a közalkalmazotti 

kinevezéskor 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt nyújt be. 



A beosztás betölthetőségének időpontja: 2016. január 1. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a vezetői megbízásról a 

főigazgató dönt, a véleményező bizottság és a szakmai kollégium 

javaslatát követően. 

Beadási határidő: 2015. november 27. 

Elbírálási határidő: 2015. december 15. 

A pályázatok benyújtásának módja: a pályázatokat az intézet 

főigazgatójához, Dr. Duray Gergőhöz kell benyújtani a megpályázni 

kívánt beosztás megnevezéssel. Személyesen vagy postai úton: 5900 

Orosháza, Könd u. 59. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 

feladatokról további információ: www.ohk.hu. 

A Közszolgálati állásportálon történő közzététel napja: 2015. október 26. 

(www.kozigallas.gov.hu). 

További közzétételek helye: 

– www.ohk.hu; 

– ÁEEK honlapja. 

*** 

Az Orosházi Kórház (5901 Orosháza, Könd u. 59.) a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján 

pályázatot hirdet Szülészet-nőgyógyászati osztály osztályvezető 

főorvos beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 

évig szól. 

A munkavégzés helye: Békés megye, 5900 Orosháza, Könd u. 59. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: az osztály szakmai munkájának tervezése, szervezése, 

irányítása, és ellenőrzése. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 

valamint egyedi megállapodás rendelkezései irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– orvosi diploma; 

– szakirányú szakvizsga; 

– legalább 10 éves szakmai gyakorlat; 

– 1–3 éves vezetői tapasztalat vagy vezetői koncepció ismertetése; 

– büntetlen előélet. 

Előnyt jelent: 

– további szakvizsga; 

– diagnosztikai jártasság. 



A pályázat részeként benyújtandó iratok: 

– szakmai önéletrajz; 

– az osztály vezetésével kapcsolatos szakmai program, vezetői 

elképzeléseinek ismertetése; 

– végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata; 

– érvényes kamarai tagság igazolása; 

– érvényes működési nyilvántartás igazolása; 

– hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában részt vevők betekintési 

jogához; 

– nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén a közalkalmazotti 

kinevezéskor 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt nyújt be. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2016. január 1. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a vezetői megbízásról a 

főigazgató dönt, a véleményező bizottság és a szakmai kollégium 

javaslatát követően. 

Beadási határidő: 2015. november 27. 

Elbírálási határidő: 2015. december 15. 

A pályázatok benyújtásának módja: a pályázatokat az intézet 

főigazgatójához, Dr. Duray Gergőhöz kell benyújtani a megpályázni 

kívánt beosztás megnevezéssel. Személyesen vagy postai úton: 5900 

Orosháza, Könd u. 59. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 

feladatokról további információ: www.ohk.hu 

A Közszolgálati állásportálon történő közzététel napja: 2015. október 26. 

(www.kozigallas.gov.hu). 

További közzétételek helye: 

– www.ohk.hu; 

– ÁEEK honlapja. 

*** 

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

(3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.) a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/B. §-a alapján pályázatot hirdet 

a Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző 

Intézmény intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: részmunkaidős (heti 10 óra). 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre 

2016. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig szól. 

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 3770 

Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: a Sajószentpéteri 

Gyógyító-Megelőző Intézmény intézményvezetői feladatainak ellátása. 



Az intézmény egyéni felelősségű irányítása, tevékenységi körébe tartozó 

feladatok ellátása, szervezeti egységeinek vezetői irányítása. 

Felelős az intézmény működtetéséért és gazdálkodásáért. 

Képviseli az intézményt külső szervek előtt. 

Tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai 

működésének valamennyi területét. Gyakorolja a munkáltatói jogokat, 

ellátja az intézményműködtetést érintő jogszabályokban, a fenntartó 

döntéseiben a vezető részére előírt feladatokat. 

Kapcsolatot tart a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai 

szervezetekkel, intézményekkel, támogatja az intézmény munkáját 

segítő testületek, szervezetek közösségek tevékenységét. 

Részt vesz az önkormányzat egészségügyi feladatát képező ellátások 

tervezési, szervezési, működtetési, értékelési munkáinak elvégzésében 

és az azokhoz kapcsolódó fenntartói döntések előkészítésében és 

végrehajtásában. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– orvostudományi vagy egyéb egyetemi végzettség; 

– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés; 

– legalább 5 éves vezetői gyakorlat; 

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– fényképpel ellátott szakmai önéletrajz; 

– iskolai végzettséget igazoló irat(ok) másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; 

– az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői program; 

– hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázat véleményezésében, 

elbírálásában részt vevő személyek a teljes pályázati iratanyagba 

betekinthessenek; 

– nyilatkozat a Kjt. 41. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

összeférhetetlenségről. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 

2016. január 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 30. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Guláné 

Bacsó Krisztina jegyző nyújt. T.: 06 (48) 521-037. 

A pályázat benyújtásának módja: 

– postai úton: a pályázatnak a Sajószentpéter Városi Önkormányzat 

címére (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.) történő megküldésével; 

– személyesen: Dr. Faragó Péter polgármesternek 3770 Sajószentpéter, 

Kálvin tér 4. 



A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázati 

követelményeknek megfelelő pályázók személyes meghallgatásra 

kerülnek. A döntést a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete hozza. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. december 17. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– www.sajoszentpeter.hu – 2015. október 30. 

– SAJÓ TV képújság – 2015. október 30. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. október 30. 

*** 

Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház mb. főigazgatója 

(3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.) a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján 

pályázatot hirdet Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház Pszichiátriai 

Rehabilitációs Osztály osztályvezető főorvos beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 

legfeljebb 5 évig szól. 

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 

Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 

feladatok: szakorvosi munkakörben, pszichiátria szakorvosi feladatok 

ellátása, a Pszichiátriai Rehabilitációs Osztály működésének szakmai 

irányítása, ellenőrzése. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 

valamint az egyedi megállapodás rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– egyetem, pszichiátriai rehabilitációs szakvizsga; 

– kórházi szakorvosi gyakorlat – legalább 3–5 év szakmai tapasztalat; 

– gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások); 

– büntetlen előélet, cselekvőképesség; 

– érvényes működési engedély és kamarai tagság; 

– egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– egyetem, pszichiátriai rehabilitációs szakvizsga; 

– kórházi orvos vezetői tapasztalat – legalább 1–3 év vezetői tapasztalat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakmai vezetői program; 

– szakmai önéletrajz; 



– iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok 

másolatban; 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– írásbeli hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázati anyagot a 

pályázat elbírálásában részt vevők megismerjék, a pályázó személyes 

adatait a pályázattal kapcsolatban kezeljék; 

– érvényes működési engedély és kamarai tagság igazolása. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2016. 

január 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 16. 

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: 08-10/2015., valamint 

a beosztás megnevezését: PSZICHIÁTRIAI REHABILITÁCIÓS 

OSZTÁLY OSZTÁLYVEZETŐ FŐORVOS. Elektronikus úton dr. 

Kovács Lajos mb. főigazgató részére a titkarsag@svoek.hu e-mail címen 

keresztül. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokról a főigazgató 

dönt, a véleményező bizottság és szakmai kollégium véleményének 

figyelembevételével. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. december 18. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– ÁEEK honlapja – 2015. október 12. 

– munkáltató honlapja: www.ujhelykorhaz.hu – 2015. október 12. 

– KÖZIGÁLLÁS honlapja – 2015. október 20. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a 

www.ujhelykorhaz.hu honlapon szerezhet. 

*** 

Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház mb. főigazgatója 

(3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.) a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján 

pályázatot hirdet Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház Belgyógyászati és 

Reumatológiai Osztály osztályvezető főorvos beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: 

A vezetői megbízás határozott időre, legfeljebb 5 évig szól. 

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 

Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9. 



A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 

feladatok: szakorvosi munkakörben, belgyógyász szakorvosi feladatok 

ellátása, a Belgyógyászati és Reumatológiai Osztály működésének 

szakmai irányítása, ellenőrzése. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 

valamint egyedi megállapodás rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– egyetem, belgyógyász szakorvosi szakvizsga; 

– kórházi szakorvosi gyakorlat – legalább 3–5 év szakmai tapasztalat; 

– gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások); 

– büntetlen előélet, cselekvőképesség; 

– egészségügyi alkalmasság; 

– érvényes működési engedély és kamarai tagság 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– kórházi orvos vezetői tapasztalat – legalább 1–3 év vezetői tapasztalat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakmai vezetői program; 

– iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok 

másolatban; 

– érvényes működési engedély és kamarai tagság igazolása; 

– szakmai önéletrajz; 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– írásbeli hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázati anyagot a 

pályázat elbírálásában részt vevők megismerjék, a pályázó személyes 

adatait a pályázattal kapcsolatban kezeljék. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2016. 

január 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 16. 

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: 07-10/2015., valamint 

a beosztás megnevezését: „BELGYÓGYÁSZATI ÉS 

REUMTOLÓGIAI OSZTÁLY OSZTÁLYVEZETŐ FŐORVOS”. 

Elektronikus úton dr. Kovács Lajos mb. főigazgató részére a 

titkarsag@svoek.hu e-mail címen keresztül. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokról a főigazgató 

dönt a véleményező bizottság és szakmai kollégium véleményének 

figyelembevételével. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. december 18. 



A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– ÁEEK honlapja – 2015. október 12. 

– munkáltató honlapja: www.ujhelykorhaz.hu – 2015. október 12. 

– KÖZIGÁLLÁS honlapja – 2015. október 20. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a 

www.ujhelykorhaz.hu honlapon szerezhet. 

*** 

Szerencs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 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. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő/vagy részmunkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: 

A vezetői megbízás határozott időre, 2016. január 1-jétől 2018. 

december 31-éig szól. 

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 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 megszervezésért és folyamatos ellátás biztosításáért. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

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 – öt 

éven belül történő megszerzését; 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– hasonló területen szerzett több éves vezetői gyakorlat; 

– orvostudományi végzettség (szakvizsga). 

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 kell csatolni, 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 testület a személyét érintő ügy 

tárgyalásakor nyilvános ülést tartson. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 

2016. január 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 30. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a 

Szerencs Város Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő 

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

feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 20/2015 

(KJT171318), valamint a munkakör megnevezését: „Intézményvezető”. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatok elbírálása az 

1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) valamint a 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 részt vevők írásbeli értesítést kapnak. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. december 18. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– www.szerencs.hu – 2015. október 23. 

– Szerencsi Televízió – 2015. október 23. 

*** 



A Csolnoky Ferenc Kórház főigazgatója (8200 Veszprém, Kórház u. 1.) 

pályázatot hirdet 

a Sürgősségi Betegellátó Osztály osztályvezető főorvosi állásra. 

A közalkalmazotti jogviszony tartama: határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezető megbízás határozott időre, a 

megbízástól számított 5 évig szól. 

A munkavégzés helye: Csolnoky Ferenc Kórház Sürgősségi Betegellátó 

Osztály 8200 Veszprém, Kórház u.1. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: osztályvezetői főorvosi feladatok mellett osztályos 

szakorvosi feladatok ellátása. 

Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– oxyológiai, vagy aneszteziológiai – intenzív, vagy sürgősségi orvostan, 

vagy belgyógyászati szakvizsga; 

– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat; 

– büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, 

egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– szakirányú területen szerzett legalább 10 év szakmai tapasztalat; 

– sürgősségi orvostan szakvizsga; 

– 5 évnél több vezetői gyakorlat; 

– tudományos munkában való részvétel; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan; 

– iskolai végzettségek, szakképzettségek okiratainak másolata; 

– orvosi nyilvántartásba vételi engedély, működési engedély, kamarai 

tagság igazolásának másolata; 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely a pályázó 

meghallgatásáig benyújtható; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában 

foglalt személyes adatainak, a pályázati eljárással összefüggésben 

szükséges kezeléséhez. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A pályázat elbírálását követően azonnal. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. december 31. 

A pályázat benyújtásának módja: 



Postai úton, levélcím: Csolnoky Ferenc Kórház 8200 Veszprém, Kórház 

u. 1. címre, a Humánerőforrás-gazdálkodási Csoport részére. Kérjük, a 

borítékon feltüntetni: „osztályvezető SBO főorvos”. 

Elektronikus úton a human@vmkorhaz.hu e-mail címre. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. január 31. 

A KÖZIGÁLLÁS honlapon való megjelenés ideje: 2015. október 24. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK ORVOSI ÁLLÁSOKRA 

Budapest 

Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat (1074 Budapest, Csengery u. 25.) a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-

a alapján pályázatot hirdet sebész szakorvos munkakör betöltésére. 

Pályázati feltételek: 

– egyetemi végzettség; 

– sebész szakvizsga; 

– büntetlen előélet, cselekvőképesség; 

– MOK tagság; 

– érvényes működési engedély. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– járóbeteg szakrendelésen legalább 1–3 év szakmai tapasztalat; 

– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások); 

– érsebészeti és/vagy proktológiai jártasság. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: sebészeti szakrendelésen 

szakorvosi feladatok ellátása. 

A munkavégzés helye: 1074 Budapest, Csengery utca 25. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

rendelkezései az irányadók. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok 

elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes, fényképes szakmai önéletrajz; 

– végzettség(ek)et igazoló okirat(ok) másolata; 

– érvényes működési engedély és MOK tagsági igazolás másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás arról, 

hogy a kérelmet feladta; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyag elbírálásában részt vevők a 

pályázati anyagot megismerhetik és abba betekinthetnek. 

A pályázat publikálása: 2015. november 2. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 25. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. december 2. 



A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Szabó 

Katalin orvosigazgató nyújt, a 321-2200/0220-as telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a 

Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat címére történő megküldésével 

(1074 Budapest, Csengery utca 25.). Kérjük, a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 04/299/2015., 

valamint a munkakör megnevezését: Sebész szakorvos. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: az állás 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, valamint részállásban is 

betölthető. Bérezés megállapodás szerint. Jutalmazási rendszer 

(intézményi), béren kívüli juttatás, személyiség és készségfejlesztő 

programok, ingyenes csapatépítő programok (dolgozó részére). 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tesz.co.hu 

honlapon szerezhet. 

*** 

A Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat (1074 Budapest, Csengery u. 

25.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

20/A. §-a alapján pályázatot hirdetnőgyógyász szakorvos munkakör 

betöltésére. 

Pályázati feltételek: 

– egyetemi végzettség; 

– nőgyógyász szakvizsga; 

– büntetlen előélet, cselekvőképesség; 

– MOK tagság; 

– érvényes működési engedély. 

Előnyt jelentő kompetenciák: 

– járóbeteg szakrendelésen legalább 1–3 év szakmai tapasztalat; 

– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások); 

– nőgyógyászati ultrahang jártasság „B” vagy „C” szint. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: nőgyógyászati 

szakrendelésen szakorvosi feladatok ellátása. 

A munkavégzés helye: 1074 Budapest, Csengery utca 25. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

rendelkezései az irányadók. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok 

elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes, fényképes szakmai önéletrajz; 

– végzettség(ek)et igazoló okirat(ok) másolata; 



– érvényes működési engedély és MOK tagsági igazolás másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás arról, 

hogy a kérelmet feladta; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyag elbírálásában részt vevők a 

pályázati anyagot megismerhetik és abba betekinthetnek. 

A pályázat publikálása: 2015. november 2. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 25. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. december 2. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Szabó 

Katalin orvosigazgató nyújt, a 1/ 321-2200/0220-as telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a 

Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat címére történő megküldésével 

(1074 Budapest, Csengery utca 25.). Kérjük, a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 04/298/2015., 

valamint a munkakör megnevezését: „Nőgyógyász szakorvos”. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: az állás 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, valamint részállásban is 

betölthető. Bérezés megállapodás szerint. Jutalmazási rendszer 

(intézményi), béren kívüli juttatás, személyiség és készségfejlesztő 

programok, ingyenes csapatépítő programok (dolgozó részére). 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tesz.co.hu 

honlapon szerezhet. 

*** 

A Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat (1074 Budapest, Csengery u. 

25.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

20/A. §-a alapján pályázatot hirdetiskola-egészségügyi orvos munkakör 

betöltésére. 

Pályázati feltételek: 

– egyetemi végzettség; 

– belgyógyász vagy gyermekgyógyász szakvizsga; 

– belgyógyász vagy gyermekgyógyász területen szerzett legalább 1-3 év 

szakmai tapasztalat; 

– MOK tagság; 

– érvényes működési engedély; 

– büntetlen előélet, cselekvőképesség. 

Előnyt jelentő kompetenciák: 

– iskolaegészségtan és ifjúságvédelem szakvizsga. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 26/1997. (IX. 3.) NM 

rendelet szerinti iskola-egészségügy feladatainak ellátása. 

A munkavégzés helye: 1074 Budapest, Csengery u. 25. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

Közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű 

közalkalmazotti. 



Illetmény és juttatások: 

– az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók; 

– jutalmazási rendszer (intézményi); 

– béren kívüli juttatás; 

– személyiség és készségfejlesztő programok; 

– ingyenes csapatépítő programok (dolgozó részére). 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok 

elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok: 

– részletes, fényképes szakmai önéletrajz; 

– végzettség(ek)et igazoló okirat(ok) másolata; 

– érvényes működési engedély és MOK tagság igazolás másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyag elbírálásában részt vevők a 

pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek. 

Pályázat publikálása: 2015. november 2. 

Pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 25. 

A pályázatok elbírálásának határideje: 2015. december 2. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt: Dr. Szabó 

Katalin orvosigazgató, tel.: 06-1-322-3220. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a 

Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat címére történő megküldésével 

(1074 Budapest, Csengery utca 25.). Kérjük, a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 04/297/2015., 

valamint a munkakör megnevezését: Iskola-egészségügyi orvos. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

Bérezés megállapodás szerint. Jutalmazási rendszer (intézményi), béren 

kívüli juttatás, személyiség és készségfejlesztő programok, ingyenes 

csapatépítő programok (dolgozó részére). 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tesz.co.hu 

weboldalon szerezhet. 

*** 

A Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit 

Közhasznú Kft. (1183 Budapest, Thököly út 3.) ügyvezető igazgatója 

pályázatot hirdet teljes állású házi gyermekorvos munkakör betöltésére. 

Pályázati feltételek: 

– házi gyermekorvosi szakvizsga; 

– büntetlen előélet. 

Feladat: XVIII. kerületi házi gyermekorvosi körzet ellátása (privatizált 

formában is). 

A jelentkezéshez csatolandó: 

– szakmai önéletrajz; 



– a végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– munkaalkalmassági vizsgálat igazolása. 

A pályázatokat a titkarsag@18euszolg.hu e-mail címre kérjük 

megküldeni. 

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 

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító Megelőző 

Intézet (5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos út 126.) pályázati 

felhívása házi gyermekorvosi állás betöltésére. 

Munkahely és munkakör megnevezése: III. számú házi gyermekorvosi 

szolgálat házi gyermekorvos. 

– közalkalmazott; 

– későbbiekben vállalkozói jogviszony keretében is betölthető majd az 

állás; 

– területi ellátási kötelezettséggel; 

– az intézetben diagnosztikai háttér biztosított (rtg, UH, labor); 

– a házi gyermekorvosi rendelő jól felszerelt és nem régiben teljes 

felújítására került sor; 

– a házi gyermekorvosi alapellátásban három – tapasztalt – házi 

gyermekorvos dolgozik. 

Pályázati feltételek: 

– orvosi diploma, szakvizsgát igazoló dokumentumok; 

– büntetlen előélet; 

– csatolandó: diploma vagy annak hiteles másolata; 

– MOK tagság, OONY igazolvány másolata; 

– részletes szakmai és személyes önéletrajz, illetve az eddigi 

tevékenységek ismertetése; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. 

Juttatások, egyéb információk: 

– bérezés: Kjt. szerint 

– munkaruha: szabályzat szerint; 

– az állás azonnal betölthető; 

– lakás: megbeszélés tárgya; 



– pályázat benyújtása: Dr. Lukács Zsuzsanna igazgató főorvos VÖ 

EGYMI , cím: 5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos út 126. T.: 06 (56) 

590-231. 

Komárom-Esztergom megye 

Nógrád megye 

Pest megye 

A Gyál Városi Egészségügyi Központ (2360 Gyál, József Attila u.1.) a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII 20/A. §-a alapján 

pályázatot hirdet háziorvosmunkakör betöltésére. 

A közalkalmazott jogviszony időtartama: határozatlan idejű 

közalkalmazott jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: 2360 Gyál, József Attila u.1. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Gyál Város 5. számú 

háziorvosi körzetének területi ellátási kötelezettséggel járó háziorvosi 

feladatainak ellátása. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– orvosegyetemi végzettség; 

– a 4/2000. (II. 25.) EüM. rendelet 11. §-a szerinti szakképesítéssel 

rendelkezés; 

– büntetlen előélet; 

– a 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti feltételek megléte. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– háziorvosi gyakorlat; 

– egyéb háziorvosi praxisban hasznosítható szakvizsga (pl. 

diabetológia). 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes fényképes szakmai önéletrajz; 

– a képesítést tanúsító okiratok (diploma, szakvizsga) másolata; 

– a működtetési jog meglétének vagy az államigazgatási szerv által a 

működtetési jog engedélyezési feltételeinek igazolása; 

– kamarai tagság igazolása; 

– nyilatkozat, hogy az eljárásban részt vevők a pályázati anyagot 

megismerhetik; 

– nyilatkozat, hogy sikeres pályázat esetén 90 napnál nem régebbi 

erkölcsi bizonyítványt nyújt be. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2016. január 1. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 30. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Molnár 

Andor nyújt, a 06 (29) 540-882-es telefonszámon. 



A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a 

Városi Egészségügyi Központ címére történő megküldésével (2360 

Gyál, József Attila u. 1.). Kérjük, a borítékon feltüntetni: „pályázat 

háziorvosi állásra”. Személyesen: 2360 Gyál, József Attila u. 1. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a határidőben beérkező 

pályázatokról a munkáltatói jogkör gyakorlója a benyújtási határidőt 

követően dönt, melynek eredményéről a pályázók értesítést kapnak. A 

sikertelen pályázatok iratanyagait – amennyiben 90 napon belül nem 

veszik át – megsemmisítjük. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. december 15. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 

– https://kozigallas.gov.hu; 

– www.eukozpontgyal.hu. 

Somogy megye 

Kereki, Bálványos, Pusztaszemes Önkormányzatok Képviselő-testülete 

(8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.) pályázati hirdetménye. 

Pályázati tárgya: Kereki felnőtt háziorvosi praxis. 

A feladatellátás helye: Kereki, Bálványos, Pusztaszemes települések. 

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, e 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 feladat – 

ellátási szerződés szerint; 

– szakirányú egyetemi d., képesítés, háziorvosi szakvizsga; 

– „B” kategóriás jogosítvány (a tevékenységhez gépkocsit az 

önkormányzat nem tud biztosítani); 

– büntetlen előélet. 

A pályázat részeként csatolandó iratok, igazolások: 

– részletes személyi és szakmai tevékenységet bemutató önéletrajzot; 

– orvosi diploma és a szakirányú végzettséget, szakképesítést igazoló 

okiratok másolati példányai; 

– vállalkozás meglétét igazoló dokumentum vagy nyilatkozat annak 30 

napon belül történő kezdeményezésről [egyéni vállalkozó esetén 

igazolás egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételéről; társas vállalkozás 

esetén Alapító Okirat (alapszabály) és a cégbírósági bejegyzést igazoló 

okirat]; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– MOK tagsági igazolás; 

– igazolás a működtetési jog engedélyezési feltételei fennállásáról; 



– egészségügyi alkalmassági vizsgálat igazolása; 

– pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a 

működési engedély kiadáshoz szükséges feltételeket teljesíti; 

– nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati eljárás 

résztvevői a pályázati anyagot megismerhessék; 

– nyilatkozat arról, hogy pályázatát a Képviselő-testület nyilvános vagy 

zárt ülésen tárgyalja. 

Egyéb: 

A körzetben az asszisztencia megoldott. 

Szükség és igény esetén az önkormányzat szolgálati lakást biztosít. 

Területi ellátási kötelezettség (a praxis 14 év feletti lakosságszáma: 1260 

fő). 

Jogviszony jellege: vállalkozási. 

A praxis működtetési jogát az Önkormányzatok térítésmentesen adják át 

a szükséges szerződések megkötése alapján. 

A megbízás időtartama: az Önkormányzatok a nyertes pályázóval 

határozatlan időre szóló részletes szerződést kötnek, melyben a felek a 

működés, üzemeltetés feltételeit rögzítik. 

Pályázat benyújtás határideje: a megjelenést követő 30 nap. 

Pályázat elbírálás: pályázati határidő lejártát követő 10 nap 

Munkakör betölthető: a pályázat elbírálását követően azonnal. 

A pályázat benyújtásának módja: postai úton, Kereki Község 

Önkormányzata címére (8618 Kereki, Petőfi u. 64.) vagy személyesen 

Csicsai László polgármester részére. 

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető: Csicsai 

László polgármestertől, 06 (20) 804-1357. 

A képviselő-testület fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati 

eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

Tarpa Nagyközség Önkormányzata (4931 Tarpa, Kossuth u. 

23.) fogorvos munkakör betöltésére kíván pályázatot meghirdetni az 

alábbi feltételekkel: 

Tarpa Nagyközség Önkormányzata pályázatot hirdet ellátási szerződés 

keretében fogorvosi feladatok ellátására. 

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, 4931 Tarpa, 

Kossuth u. 51., Egészségház. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: ellátja a fogászati 

beavatkozásokat, óvodás-iskolás gyermekek fogászati szűrését, napi 6 

órás rendelési idő. 

Pályázati feltételek: 

– egyetem, fogorvos; 

– büntetlen előélet. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 



– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– végzettséget- szakképzettséget igazoló okiratok másolata; 

– érvényes működési nyilvántartás MOK tagságot igazoló dokumentum 

másolata, hozzájáruló nyilatkozat, hogy az eljárásban részt vevők a 

pályázati anyagot megismerhetik, abba betekinthetnek. 

A munkakör legkorábban 2016. január 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 30. 

Tekintettel arra, hogy nem közalkalmazotti jogviszony, 

így kozigallas.hu oldalon nem lehet meghirdetni. 

Tolna megye 

Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

(7130 Tolna, Hősök tere 1.) pályázatot ír ki Tolna IV. sz. háziorvosi 

körzete orvosi feladatainak ellátására. 

Munkakör és munkahely megnevezése: 

– a IV. sz. háziorvosi körzethez tartozó felnőttkorú lakosság ellátása a 

Tolna, Mözs Szent István u. 13. alatti rendelőben; 

– a tevékenység magában foglalja a hétközi és hétvégi központi 

háziorvosi ügyeleti szolgálatban való részvételt, mely egyben az 

ügyeletben társult települések (Bogyiszló, Fadd, Fácánkert) ellátását is 

jelenti; 

– a tevékenység vállalkozó háziorvosként látható el vagy határozatlan 

idejű közalkalmazotti jogviszonyban (megállapodás szerint). 

Pályázati feltételek: 

– a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerinti képesítés és az ott, valamint 

az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, e 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; 

– büntetlen előélet. 

A pályázathoz csatolni kell: 

– végzettséget és szakirányú képzettséget igazoló okirat másolatát, 

– részletes személyi és szakmai önéletrajzot, 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, 

– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat 

elbírálásában részt vevők a pályázati anyagot megismerhetik. 

A pályázathoz csatolni lehet: 

– MOK tagsági igazolás. 

Egyéb információk: 

– a pályázatot Tolna Város Polgármesterének címezve a Tolnai 

Polgármesteri Hivatal címére (7130 Tolna, Hősök tere 1.) kérjük 

benyújtani; 



– az az orvos, aki Tolna városában kíván letelepedni a pályázat elbírálása 

során előnyben részesül, ehhez támogatást biztosítunk (megállapodás 

szerint); 

– a pályázat benyújtásának határideje az NKI honlapján történő 

megjelenéstől (2015. október 15.) számított 60 nap; 

– elbírálási határidő: a benyújtási határidő lejártát követő képviselő-

testületi ülés; 

– az állás betölthető: a pályázat elbírálását követően; 

– a praxis működtetési jogát az Önkormányzat térítésmentesen adja át a 

szükséges szerződések megkötése alapján; 

– a háziorvosi tevékenység a képviselő-testület döntését követően az 

ÁNTSZ engedélyének beszerzése és a MEP-pel történő szerződéskötés 

után azonnal gyakorolható; 

– információ kérhető: dr. Barna Györgyi vezető-háziorvostól a 06 (30) 

852-0850-es telefonszámon vagy Ezerné dr. Huber Évától, Tolna Város 

Jegyzőjétől a 06 (74) 540-800-as telefonszámon. 

Vas megye 

Szentgotthárd Város Önkormányzata (9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 

11.) az I. számú Gyermek Háziorvosi Körzet (Szentgotthárd, Rákóczi 

út 5.) betöltésére háziorvosi állásthirdet. Vállalkozói formában, területi 

ellátási kötelezettséggel, központi ügyeletben való részvételi 

lehetőséggel, mely külső vállalkozó által ellátott, praxisjog 

megszerzéssel (ingyenesen), iskolaorvosi tevékenységgel. Igény esetén 

szolgálati lakás biztosított. 

Szakképesítésre vonatkozóan a 2000. évi II. törvényben, a 4/2000. (II. 

25.) EüM rendeletben, valamint a 313/2011. Korm. rendeletben előírt 

feltételek megléte. 

A pályázathoz csatolandó: 

– részletes szakmai pályafutást is tartalmazó önéletrajz; 

– orvosi diplomát és szakirányú végzettséget igazoló okiratok hiteles 

másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– egészségügyi alkalmasság; 

– praxisjog megszerzésére jogosultság igazolása. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. december 30. 

Az elbírálás a határidő lejáratát követő 30 nap. 

Az állás az elbírálást követően betölthető. 

A pályázatok benyújtása: Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete, Huszár Gábor polgármester (9970 Szentgotthárd, 

Széll Kálmán tér 11.) részére. 

Felvilágosítás: Dr. Gábor Lászlótól a 06 (94) 553-021-es telefonszámon. 

Veszprém megye 



A Csolnoky Ferenc Kórház főigazgatója (8200 Veszprém, Kórház u. 1.) 

pályázatot hirdet reumatológus szakorvosi állásra. 

A közalkalmazotti jogviszony tartama: határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Csolnoky Ferenc Kórház, 8200 Veszprém, 

Komakút tér 1. Reumatológiai Szakrendelő 

Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– orvosi egyetemi diploma; 

– reumatológia szakvizsga; 

– büntetlen előélet, cselekvőképesség; 

– egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakmai önéletrajz, motivációs levél; 

– iskolai végzettségek, szakképzettségek okiratainak másolata; 

– orvosi nyilvántartásba vételi engedély, működési engedély, kamarai 

tagság másolata; 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában 

foglalt személyes adatainak, a pályázati eljárással összefüggésben 

szükséges kezeléséhez. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a pályázat elbírálását 

követően azonnal. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 30. 

A pályázat benyújtásának módja: postai úton, levélcím: Csolnoky 

Ferenc Kórház 8200 Veszprém, Kórház u. 1. címre, a Humánerőforrás-

gazdálkodási Csoport részére. Kérjük, a borítékon feltüntetni: 

„reumatológus szakorvos”. 

Elektronikus úton a human@vmkorhaz.hu e-mail címre. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. december 11. 

A KÖZIGÁLLÁS honlapon való megjelenés ideje: 2015. október 24. 

Zala megye 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ KÖTÖTT ÁLLÁSOKRA 

A Nagyatádi Kórház főigazgatója pályázatot hirdet: 

A munkahely és munkakör megnevezése: Pszichiátriai Osztály 

Rehabilitációs Egysége III. osztályvezető főnővér (munkakör: 

diplomás ápoló). 

Pályázati feltételek: 

– büntetlen előélet, cselekvőképesség; 

– egészségügyi alkalmasság; 



– érvényes működési nyilvántartás; 

– MESZK tagság; 

– diplomás ápoló szakon szerzett főiskolai oklevél; 

– pszichiátriai fekvőbeteg-ellátásban szerzett 5 év feletti szakmai 

tapasztalat; 

– fekvőbeteg-ellátó szervezeti egység ápolásvezetésében szerzett 5 év 

feletti vezetői tapasztalat, előnyt jelent: pszichiátriai ápolói vagy ideg-

elme ápolói szakképesítés. 

A pályázathoz csatolandó: 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; 

– érvényes működési nyilvántartás, MESZK tagság igazolás, főiskolai 

oklevél, egészségügyi további szakképesítések igazolása másolatban; 

– részletes személyes és szakmai önéletrajz; 

– nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat 

elbírálásában részt vevők a pályázati anyagok megismerhetik; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes 

adatainak – a pályázati eljárással összefüggésben szükséges – 

kezeléséhez hozzájárul; 

– az osztály vezetésére irányuló elképzelések, szakmai koncepció. 

Bérezés: Kjt. szerint. 

Az állás határozatlan időre szól, a vezetői megbízás 5 évre szól. 

Pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 20. 

Az elbírálás határideje: 2015. november 27. 

Az állás betöltésének várható ideje: 2015. december 7. 

A pályázatok beérkezését követően a munkáltató a pályázót személyesen 

meghallgatja, továbbá a pályázati anyag a Kjt. egészségügyi ágazatban 

történő végrehajtására kiadott 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. §-

a szerint kerül elbírálásra. A vezetői beosztás ellátására megbízást csak 

az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy 

a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 

Pályázatok benyújtása postai úton (7500 Nagyatád, Bajcsy-Zsilinszky E. 

utca 1.) vagy személyesen az intézet Bér- és Munkaügyi Osztályára. A 

borítékon fel kell tüntetni „9/1475/2015.” számot, valamint a „Diplomás 

ápoló/osztályvezető főnővér” megjelölést. 

*** 

Nagyatádi Kórház főigazgatója (7500 Nagyatád, Bajcsy-Zsilinszky E. 

utca 1.) pályázati felhívása. 

A munkahely és munkakör megnevezése: Pszichiátriai Osztály 
Rehabilitációs Egysége II. osztályvezető főnővér (munkakör: diplomás 

ápoló). 

Pályázati feltételek: 

– büntetlen előélet, cselekvőképesség; 

– egészségügyi alkalmasság; 



– érvényes működési nyilvántartás; 

– MESZK tagság, diplomás ápoló szakon szerzett főiskolai oklevél, 

pszichiátriai fekvőbeteg ellátásban szerzett 5 év feletti szakmai 

tapasztalat; 

– fekvőbeteg-ellátó szervezeti egység ápolásvezetésében szerzett 5 év 

feletti vezetői tapasztalat, előnyt jelent: pszichiátriai ápolói vagy ideg-

elme ápolói szakképesítés. 

A pályázathoz csatolandó: 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; 

– érvényes működési nyilvántartás; 

– MESZK tagság igazolás; 

– főiskolai oklevél, egészségügyi további szakképesítések másolatban; 

– részletes személyes és szakmai önéletrajz; 

– nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat 

elbírálásában részt vevők a pályázati anyagok megismerhetik, 

nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes 

adatainak – a pályázati eljárással összefüggésben szükséges – 

kezeléséhez hozzájárul; 

– az osztály vezetésére irányuló elképzelések, szakmai koncepció. 

Bérezés: Kjt. szerint. 

Az állás határozatlan időre szól, a vezetői megbízás 5 évre szól. 

Pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 20. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. november 27. 

Az állás betöltésének várható ideje: 2015. december 7. 

A pályázatok beérkezését követően a munkáltató a pályázót személyesen 

meghallgatja, továbbá a pályázati anyag a Kjt. egészségügyi ágazatban 

történő végrehajtására kiadott 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. §-

a szerint kerül elbírálásra. A vezetői beosztás ellátására megbízást csak 

az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy 

a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 

Pályázatok benyújtása postai úton (7500 Nagyatád, Bajcsy-Zsilinszky E. 

utca 1.) vagy személyesen az intézet Bér- és Munkaügyi Osztályára. A 

borítékon fel kell tüntetni „9/1473/2015.” számot, valamint a „Diplomás 

ápoló/osztályvezető főnővér” megjelölést. 

*** 

Nagyatádi Kórház főigazgatója (7500 Nagyatád, Bajcsy-Zsilinszky E. 

utca 1.) pályázati felhívása. 

A munkahely és munkakör megnevezése: Sürgősségi 
fogadóhely osztályvezető főnővér (munkakör: diplomás ápoló). 

Pályázati feltételek: 

– büntetlen előélet, cselekvőképesség; 

– egészségügyi alkalmasság; 

– érvényes működési nyilvántartás; 



– MESZK tagság; 

– diplomás ápoló szakon szerzett főiskolai oklevél, sürgősségi ellátásban 

szerzett legalább 1–3 év szakmai tapasztalat, intenzív therapias osztályon 

szerzett legalább 1–3 év szakmai tapasztalat. 

A pályázathoz csatolandó: 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; 

– érvényes működési nyilvántartás; 

– MESZK tagság igazolás; 

– főiskolai oklevél, egészségügyi további szakképesítések igazolása 

másolatban; 

– részletes személyes és szakmai önéletrajz; 

– nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat 

elbírálásában részt vevők a pályázati anyagok megismerhetik; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes 

adatainak – a pályázati eljárással összefüggésben szükséges – 

kezeléséhez hozzájárul; 

– az osztály vezetésére irányuló elképzelések, szakmai koncepció. 

Bérezés: Kjt. szerint. 

Az állás határozatlan időre szól, a vezetői megbízás 5 évre szól. 

Pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 20. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. november 27. 

Az állás betöltésének várható ideje: 2015. december 7. 

A pályázatok beérkezését követően a munkáltató a pályázót személyesen 

meghallgatja, továbbá a pályázati anyag a Kjt. egészségügyi ágazatban 

történő végrehajtására kiadott 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. §-

a szerint kerül elbírálásra. 

A vezetői beosztás ellátására megbízást csak az kaphat, aki a 

munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással 

egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 

Pályázatok benyújtása postai úton (7500 Nagyatád, Bajcsy-Zsilinszky E. 

utca 1.) vagy személyesen az intézet Bér- és Munkaügyi Osztályára. A 

borítékon fel kell tüntetni „9/1476/2015.” számot, valamint a „Diplomás 

ápoló/osztályvezető főnővér” megjelölést. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ NEM KÖTÖTT 

VEZETŐI ÉS EGYÉB ÁLLÁSOKRA 

Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet főigazgatója (1204 

Budapest, Köves u. 1.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a Műszaki 

Osztályán mérnök/energetikus munkakör, műszaki 

osztályvezető beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony. 



A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 

évig szól. 

A munkavégzés helye: Budapest, 1204 Budapest, Köves utca 1. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: munkáját a gazdasági igazgató felügyelete alatt végzi, a 

vonatkozó Intézeti szabályoknak, előírásoknak és a mindenkor hatályos 

jogszabályi előírásoknak megfelelően. Feladata a gyógyító-megelőző 

ellátás üzemi, kiszolgáló feltételeinek korszerű és folyamatos biztosítása. 

Elvégzi a műszaki ellenőrzési feladatokat. Felügyeli az Intézet energia- 

és közműellátásával kapcsolatos tevékenységeket. Éves költségvetési 

beszámolóhoz, vezetői beszámolóhoz szöveges értékelés készítése. 

Karbantartási és üzemfenntartási tevékenység szervezése, irányítása és 

ellenőrzése. A műszaki ügyelet szervezése, esetenkénti ellenőrzése, 

osztályos adminisztrációs feladatok ellátása. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

rendelkezései, illetve külön megállapodás az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– egyetem, főiskola, mérnök vagy energetikus végzettség; 

– releváns vezetői tapasztalat; 

– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások); 

– büntetlen előélet. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– közfinanszírozott egészségügyi szolgáltató keretében szerzett min. 3 

év releváns tapasztalat; 

– CT-EcoSTAT rendszer ismerete. 

Elvárt kompetenciák: 

– gyakorlatiasság, jó együttműködési készség, csapatszellem, 

megbízhatóság; 

– pozitív hozzáállás a problémák megoldásához; 

– terhelhetőség széleskörű feladatok ellátásával. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes fényképes önéletrajz a pályázó adataival, elérhetőségeivel 

(telefon, e-mail); 

– iskolai végzettséget/szakképzettséget igazoló okiratok másolata; 

– feladatellátásra vonatkozó szakmai elképzelés (max. 2 oldal); 

– nyilatkozat büntetlen előéletről vagy 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 

bizonyítvány (sikeres pályázat esetén a 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 

bizonyítvány benyújtása kötelező!); 

– nyilatkozat, ill. hozzájárulás arra vonatkozóan, hogy a jelentkező 

dokumentációját a jelentkezések elbírálásában részt vevő személyek 

megismerhetik. 



A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok 

elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Dr. 

Klemencsics Zoltánné Budánovics Noémi gazdasági igazgató részére a 

kocsis.adrienn@jahndelpest.hu e-mail címen keresztül. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a munkakör az elbírálást 

követően azonnal betölthető. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. október 25. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 22. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. november 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 

– www.delpestikorhaz.hu 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a pályázati 

dokumentáción kérjük feltüntetni az adatbázisban szereplő 

azonosítót: „29/2015/PÁ – 1 fő mérnök/energetikus munkakör, műszaki 

osztályvezető beosztás”. 
 


