
Pályázati hirdetmény betölthető állásokra 

hatályos: 2016.09.27 - 

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. 

*** 

AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 



Az emberi erőforrások minisztere (a továbbiakban: miniszter) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/B. § (1) bekezdése és a közalkalmazottak 

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

szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4. §-a alapján pályázatot ír ki az 

Országos Mentőszolgálat főigazgatói feladatkörének határozatlan idejű közalkalmazotti 

kinevezéssel, a Kjt. 23. § (1)–(3) bekezdései szerinti, legfeljebb 5 év határozott idejű magasabb 

vezetői beosztásra történő megbízással való ellátására. 

Az Országos Mentőszolgálat jogszabályban meghatározott közfeladata: az egészségügyről szóló 1997. 

évi CLIV. törvény 94. §-a, valamint a mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet 2. § a) pontja 

szerinti mentési tevékenység, a mentés állami mentőszolgálatként való ellátása az Országos 

Mentőszolgálatról szóló 322/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján. Önállóan 

működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 

Munkáltatói jogkör gyakorlója: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: 

Áht.) 9. § c) pontja alapján a főigazgató felett a munkáltatói jogokat, illetve – amennyiben a 

magasabb vezetői megbízáshoz közalkalmazotti jogviszony létesítése is szükséges – a kinevezési 

jogkört a miniszter gyakorolja. 

Munkakör: a Rendelet 1. számú mellékletben feltüntetett munkakörök egyike. A Kjt. 20/B. § (2) 

bekezdése alapján magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval 

közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe 

kinevezhető. 

A jogviszony időtartama: a magasabb vezetői megbízás legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre 

szól. 

A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, az Országos Mentőszolgálatnál újonnan 

létesített jogviszony esetén 3 hónap próbaidő kikötésével, a Kjt. 21/A. § (1) bekezdése alapján. 

A munkakör betöltésének kezdő napja várhatóan: a munkakör leghamarabb a pályázat elbírálását 

követően azonnal tölthető be. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

Főigazgató feladatai:  

1. az Áht. 10. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok ellátása; 

2. az Országos Mentőszolgálat tevékenységének tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése. 

Munkavégzés helye: 1055 Budapest, Markó u. 22. 

Illetmény és juttatások: az illetmény és juttatások megállapítására a Kjt. és a Rendelet alapján kerül 

sor. 

Pályázati feltételek a gyógyintézetek vezetőjének és vezető-helyetteseinek képesítési 

követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási 

szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet (továbbiakban: EüM rendelet) 1. §-a és 6. §-a 

szerint: 



– egyetemi szintű végzettség, 

– legalább 5 éves vezetői gyakorlat, 

– a fenti követelmények tekintetében az EüM rendelet 2. § (1) bekezdésében foglalt felmentés 

lehetősége nem biztosított, 

– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés, amely alól az EüM rendelet 

1. § (2) bekezdése alapján, a 4. §-ban foglaltak szerint felmentés adható, abban az esetben ha a 

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

számított – öt éven belül történő megszerzését, 

– magyar állampolgárság, 

– cselekvőképesség, 

– büntetlen előélet, 

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről 

szóló 2007. évi CLII. törvény alapján, 

– nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása az egyes nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi 

CXXV. törvény 74. § i) pont in) alpontja alapján. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– orvostudományi egyetemi szintű végzettség; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázathoz csatolandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz, fényképpel, 

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (ha a pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött 

munkakörben dolgozik, az erről szóló igazolás), 

– végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet – amennyiben rendelkezik vele – igazoló okiratok 

másolatai és az okiratoknak a pályázat benyújtásakor eredetiben történő bemutatása, 

– az előírt vezetői beosztásban szerzett gyakorlat igazolása (vezetői gyakorlatként vezetői vagy 

magasabb vezetői közép- vagy felsővezetői gyakorlat egyaránt elfogadható, aminek igazolása 

történhet vezetői beosztásra, valamint annak időtartamára történő hivatkozással kiadott munkáltatói 

igazolás hiteles másolatával), 

– amennyiben a pályázó élni kíván az EüM rendelet 1. § (2) bekezdése alapján a 4. §-ban foglalt 

mentesítés lehetőségével, akkor a pályázónak a pályázati feltétel alóli felmentésére irányuló írásbeli 

kérelme, 



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

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, illetve pályázati anyagának a véleményezők és a 

döntéshozók részére történő sokszorosításához hozzájárul, 

– vagyonnyilatkozat-tételi, valamint nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatására vonatkozó 

kötelezettséget elfogadó nyilatkozat. 

Pályázati határidő: a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság honlapján történő 

közzétételtől (2016. szeptember 12.) számított 30 napon belül. 

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot személyesen, vagy írásbeli meghatalmazással 

rendelkező képviselő útján az Emberi Erőforrások Minisztériuma Humánpolitikai Főosztályára (1051 

Budapest, Arany János utca 6–8.) kell benyújtani Bognár Angéla közszolgálati referens [(1) 795-6130], 

távollétében dr. Kucska Ágnes Borbála jogi referens [(1) 795 4395] részére, lehetőség szerint előre 

egyeztetett időpontban, munkaidőben hétfőtől csütörtökig 8.00 – 16.30-ig, pénteken 8.00 – 14.00-ig. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje, határideje: a Kjt. 20/A. § (6) bekezdésében foglaltaknak és a 

Rendelet 4. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a pályázókat a pályázati határidő lejártát 

követő 21 napon belül szakmai bizottság hallgatja meg. A főigazgatói megbízásról a pályázati határidő 

lejártát követő 60 napon belül – a szakmai bizottság javaslatát mérlegelve – a miniszter dönt. A 

pályázat tartalma csak a pályázó beleegyezésével közölhető a megbízón és a bizottság tagjain kívül 

más személlyel. 

A pályázat eredményéről az érintettek írásbeli értesítést kapnak. Sikertelen pályázat esetén a pályázó 

személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat 

tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétől számított 3 hónapon belül nem veszi át, 

azok megsemmisítésre kerülnek. 

A pályázati kiírás közzétételének helye: 

– Egészségügyi Közlöny; 

– Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság honlapja; 

– Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapja. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGYETEMI OKTATÓI, 

ILLETVE EGYETEMI INTÉZMÉNYEKBEN BETÖLTHETŐ EGYÉB ÁLLÁSOKRA 

A Szent Imre Egyetemi Oktatókórház (1115 Budapest, Tétényi út 12–16.) főigazgatója pályázatot 

hirdet közalkalmazotti jogviszonyban, határozatlan időre, belső ellenőr munkakörbe. 

Munkakörhöz kapcsolódó feladatok: a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. 

(XII. 31.) Korm. rendelet 21. § (1)–(4) és 22. §-okban foglaltak szerint. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

Pályázati feltétel: 



– egyetemi, vagy főiskolai szakirányú végzettség a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 24/A. §-ban 

foglaltak szerint; 

– egészségi alkalmasság; 

– büntetlen előélet; 

– legalább 5 éves ellenőrzési, költségvetési, pénzügyi vagy számviteli területen szerzett szakmai 

gyakorlat; 

– belső ellenőrzési tevékenység végzésére jogosító engedély [2011. évi CXCV. törvény 70. § (4) 

bekezdés]. 

Előnyt jelent: 

– egészségügyben szerzett gyakorlat. 

Jelentkezéshez csatolandó: 

– fényképes szakmai önéletrajz (kézzel írott formában is); 

– végzettségről szóló okiratok másolata; 

– igazolás a belső ellenőrök kötelező szakmai továbbképzésének elvégzéséről; 

– belső ellenőri tevékenység végzésére jogosító engedély másolata; 

– pályázati feltételként előírt szakmai gyakorlat igazolása; 

– hozzájárulási nyilatkozat, hogy a pályázatban foglaltak közölhetők harmadik személlyel és a 

pályázatban szereplő személyes adatokat a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik; 

– nyilatkozat, hogy jogviszony létesítése esetén, a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségnek eleget 

tesz. 

Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény előírásai az 

irányadók. 

Az állás betöltéséhez erkölcsi bizonyítvány szükséges. 

A munkakör a pályázat elbírálást követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje a KIH állásportálon történő megjelenéstől számított 30 nap. 

A jelentkezési anyagokat postai úton Prof. Dr. Bedros J. Róbert főigazgató részére kell benyújtani. 

Cím: 1115 Budapest, Tétényi út 12–16. 

*** 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 



Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Nyíregyházi tagkórházának Szülészet- Nőgyógyászati Osztálya 

osztályvezető ápoló munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.  

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

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

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68. 

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

megszervezése és zavartalan működésének irányítása. Az SZMSZ-ben meghatározott feladatok 

ellátása.  

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

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

Pályázati feltételek: 

– főiskola, diplomás ápoló végzettség; 

– fekvőbeteg ellátásban eltöltött 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– egyetem, okleveles ápoló végzettség; 

– 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 az ápolási 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. november 15. napjától 

tölthető be.  



A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 24.  

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

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 257/2016., valamint a munkakör megnevezését: 

„osztályvezető ápoló”. 

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

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

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 14.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

KÖZIGÁLLÁS honlapján: 2016. szeptember 9. 

*** 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Nyíregyházi tagkórházának Krónikus Belgyógyászati és 

Geriátriai Osztálya osztályvezető ápoló munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.  

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.  

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

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68. 

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

megszervezése és zavartalan működésének irányítása. Az SZMSZ-ben meghatározott feladatok 

ellátása.  

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

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

Pályázati feltételek: 

– főiskola, diplomás ápoló végzettség; 

– fekvőbeteg ellátásban eltöltött 5 év feletti szakmai tapasztalat.  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– egyetem, okleveles ápoló végzettség; 



– 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. november 15. napjától 

tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 24. 

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. Dr. Czeglédi Gábor 

humánpolitikai igazgató részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 

azonosító számot: 243/2016., valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető ápoló .  

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

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

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 14. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

KÖZIGÁLLÁS honlapján: 2016. szeptember 9. 

*** 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 



Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Mátészalkai tagkórházának Aneszteziológia és Intenzív 

Terápiás Osztálya osztályvezető főorvos munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

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

A munkavégzés helye: 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4700 Mátészalka, Kórház utca 2–4.  

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

megszervezése és zavartalan működésének irányítása. Az SZMSZ-ben meghatározott feladatok 

ellátása.  

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

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

Pályázati feltételek: 

– egyetem, aneszteziológiai és intenzív terápia 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. december 1. napjától 

tölthető be.  



A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 24.  

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

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 240/2016., 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: 2016. november 30.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: KÖZIGÁLLÁS honlapján: 2016. szeptember 9. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYVEZETŐI 

ÉS ORVOSVEZETŐI ÁLLÁSOKRA 

Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 

orvosigazgató (magasabb vezető) 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: Budapest, 1084 Budapest, Auróra utca 22–28. 

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

– az egészségügyi dokumentáció vezetés szabályszerűségének biztosítása, és felügyelete, 

– orvosszakmai terület felügyelete, működésének koordinálása, 

– a felügyelete alá tartozó szervezeti egységek orvosszakmai tevékenységének közvetlen irányítása, 

– a JEK-ben nyújtott egészségügyi szolgáltatások folyamatos minőségellenőrzése, 

– az orvos-egészségügyi tevékenységre vonatkozó jogszabály, előírások végrehajtásáról való 

gondoskodás, egyebekben az SZMSZ-ben részletesen meghatározottak szerint. 

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

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

végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet és a vonatkozó önkormányzati rendelet 

rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 



– egyetem, szakorvosi szakképesítés, 

– legalább öt év gyakorló orvosi tevékenység; 

– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítéssel vagy egészségügyi 

(szak)menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon 

szerzett képesítéssel vagy jogi szakokleveles orvos szakirányú továbbképzési szakon szerzett 

képesítés; 

– legalább hároméves vezetői gyakorlat; 

– büntetlen előélet; 

– cselekvőképesség; 

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

rendelkezés, illetve bevándorolt, vagy letelepedett státusz; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése a pályázat elnyerése esetén. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata; 

– ENKK működési nyilvántartást igazoló kártya; 

– MOK tagságot igazoló kártya; 

– a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt; 

– három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, továbbá annak 

igazolására, hogy a pályázó nem áll büntetőeljárás hatálya alatt és vele szemben nem állnak fenn a 

Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésében foglalt kizáró okok; 

– a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az állás betöltésénél vele szemben a Kjt. 41. §-a és a 

43/A. §-a alapján összeférhetetlenség nem áll fenn; 

– a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy kinevezés (megbízás) esetén vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettségének eleget tesz; 

– a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a véleményezők és döntéshozók részére történő 

megismertetéséhez, sokszorosításához és továbbításához hozzájárul. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 

A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 3. 



A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ címére történő 

megküldésével (1084 Budapest, Auróra utca 22–28.). 

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: P/48/2016., 

valamint a beosztás megnevezését: szakorvos, 

vagy 

– elektronikus úton Dr. Horváth Szilárd főigazgató részére a foigazgatosag@jek.hu email címen 

keresztül. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: az írásbeli pályázatuk alapján kiválasztott pályázók az eseti 

bizottság tagjaival személyes beszélgetésen vesznek részt. A pályázat nyerteséről a bizottság javaslata 

alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 10. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 

– Egészségügyi Közlöny 

– www.jek.hu 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, 

megszakítsa vagy eredménytelennek nyilvánítsa. A fentieken túl a pályázat betöltésére a 13/2002. 

(III. 28.) EüM rendelet bekezdései az irányadók. 

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

*** 

Az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése pályázatot 

hirdet a gyógyintézetek vezetőjének és vezetőhelyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a 

vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 

28.) EüM. rendelet, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről 

szóló 2009. évi CXXII. törvény, továbbá a polgári törvénykönyvről szóló 2013 évi V. törvény (a 

továbbiakban: Ptk.), valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: 

Mt.) alapján és szerint: az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 

(2451 Ercsi, Esze Tamás u. 14.) ügyvezető igazgató munkakörének (intézményvezetői beosztásának) 

munkaviszony keretében történő betöltésére. 

Az ügyvezető igazgató a munkáltatói jogkör gyakorlása mellett ellátja a gazdasági társaság 

ügyvezetését, amelybe beletartozik a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon 

döntések meghozatala, amelyek törvény vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a társaság 

legfőbb szervének vagy más társasági szervnek a hatáskörébe. 



Az ügyvezető feletti munkáltatói jogok: a taggyűlés hatáskörébe tartozik az ügyvezető 

munkaviszonyának létesítésével, megszüntetésével, munkabérének, más személyi juttatásainak 

megállapításával és módosításával, munkájának értékelésével kapcsolatos, továbbá jogszabály vagy a 

társasági szerződés által meghatározott minden döntés. 

A munkakör megnevezése: ügyvezető igazgató (Mt. 208. § alapján). 

A beosztás megnevezése: intézményvezető. 

A jogviszony időtartama: 5 év határozott időre szól, 3 hónap próbaidő kikötésével. 

A munkakör betöltésének kezdő napja várhatóan: 2017. január 1. 

Az ügyvezető igazgató feladatai különösen: a gazdasági társasági formában működő intézmény 

teljes munkaidőben történő vezetése, képviselete. Ennek keretében, a jogszabályi előírások 

megtartásával és a gazdasági társaság létesítő okiratában, valamint az intézmény szervezeti és 

működési szabályzatában (SzMSz) meghatározottak figyelembevételével irányítja, szervezi és 

ellenőrzi a vezetése alatt álló intézményt. Rendszeresen ellenőrzi, hogy az intézmény számára 

kitűzött feladatok a jogszabályoknak, pénzügyi, egészségügyi és más szakmai előírásoknak 

megfelelően, határidőre és az intézmény érdekeinek megfelelően, a betegségek megelőzése és a 

betegek, betegségek gyógyítása érdekében teljesüljenek. Az intézmény munkavállalói feletti 

munkáltatói jogok gyakorlása mellett a szakellátás biztosítása érdekében megbízza a szakorvosokat 

és folyamatosan ellenőrzi a megbízási szerződésekben foglaltak betartását, távollétük esetén 

gondoskodik helyettesítésükről.  

A munkakör részét képező, illetve a vezetői megbízással járó egyéb feladatok különösen: 

– az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági működésének tervezése, szervezése, ellenőrzése, 

– az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása, 

– az intézmény szakmai és gazdasági területeinek irányítása, 

– a belső kontrollrendszer működtetése, 

– a nyújtott egészségügyi szolgáltatások folyamatos ellenőrzése, 

– részvétel az egészségügyi struktúra fejlesztésében, 

– az intézmény és a szervezeti egységek, szakszemélyzet, adminisztratív és technikai személyzet 

tevékenységének folyamatos értékelése, 

– a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel való kapcsolattartás, 

– félévente a tagönkormányzatok tájékoztatása az intézmény gazdálkodásáról és szakmai – 

egészségügyi – tevékenységéről, szolgáltatásairól, az azokhoz rendelkezésre álló eszközökről, továbbá 

az intézményi struktúrában tervezett vagy bekövetkező szervezeti és személyi változásokról, 

– az intézmény szervezeti és működési rendje naprakészségének biztosítása, az intézményi SzMSz 

jóváhagyásra való előterjesztése a tagönkormányzatok felé, 



– a jogszabályban előírt közzétételi kötelezettségek folyamatos teljesítése, 

– a minőségirányítási rendszer működtetése, 

– az ügyiratkezelés irányítása és ellenőrzése, 

– a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. 

törvény alapján közzéteszi a vezető munkavállaló részére a munkaviszonya alapján nyújtott pénzbeli 

juttatásokat. (Egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál 

betöltött vezető tisztségviselői megbízatás után részesülhet javadalmazásban.) 

Munkabér: az ügyvezető igazgató munkabére az Mt. 204. § (3) bekezdése alapján, illetve az 

egészségügyi intézmény éves (pénzügyi és szakmai) beszámolójának figyelembevételével 

differenciáltan kerül megállapításra. 

Pályázati feltételek: 

A gyógyintézetek vezetőjének és vezető-helyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a 

vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 

28.) EüM rendelet alapján: 

– (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintű végzettség; 

– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser képesítés vagy egészségügyi menedzsment 

szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítés; 

– legalább ötéves vezetői gyakorlat; 

– büntetlen előélet; 

– cselekvőképesség. 

A pályázónak a munkáltató döntése alapján az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről 

szóló 2007. évi CLII. törvény rendelkezései szerinti vagyonnyilatkozatot kell tennie. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– végzettséget igazoló okiratok másolatai, 

– a pályázó személy adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, 

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program, mely tartalmazza a szakmai 

helyzetelemzésre épülő és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési 

elképzeléseket, 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, 

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez, 

– nyilatkozat, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának a véleményezők és a döntéshozók részére 

történő sokszorosításához, továbbításához, 



– a pályázati feltételként előírt vezetői beosztásban szerzett gyakorlat igazolása. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– gyógyintézetben, kórházban szerzett vezetői tapasztalat, 

– orvosi szakvizsga megléte, 

– idegen nyelv ismerete, 

– válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat, 

– széles körű informatikai ismeretek, 

– gazdasági társaságok működésében, működtetésében szerzett vezetői tapasztalat. 

A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenést követő 30. nap. 

A pályázati kiírás közzétételének helye: 

– a pályázati felhívás – a társaság taggyűlési határozatának felhatalmazása alapján – megjelenik a 

társaság és a tagönkormányzatok honlapján,  

– az Egészségügyi Közlönyben, 

– a www.ercsirendelo.hu internetes oldalán 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton – a társaság taggyűlési határozatának 

felhatalmazása alapján – Ercsi Város Önkormányzat, 2451 Ercsi, Fő u. 20. címére történő 

megküldésével. 

Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „ügyvezető igazgatói pályázat, Ercsi 

Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft.”. 

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet elektronikus úton: polghivatal@ercsi.hu e-mail címen. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a gyógyintézetek vezetőjének és vezető-helyetteseinek 

képesítési követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes 

eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 6. §-a alapján a vezetői beosztások 

pályázati eljárás során tölthetők be. 

A társaság taggyűlési határozatának felhatalmazása alapján a pályázati eljárás lefolytatásáért felelős 

személy Ercsi Város Önkormányzat polgármestere. 

A pályázatokat a tagönkormányzatok adott feladatkörben érintett bizottságai és képviselő-testületei 

véleményezik, majd a Kft. taggyűlése dönt. 

A pályázat elbírálásának határideje: a taggyűlés a pályázati határidő lejártát követő 60 napon belül 

dönt a jogviszony létesítéséről. 

*** 



Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Járóbeteg- Ellátó Centrum 

intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, az 

intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő 

kikötésével. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól: 2016. december 1. 

– 2021. november 30. 

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

áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.  

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar Megye, 4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja 1–3. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény orvos-

szakmai tevékenységének tervezése, szervezése, vezetése, irányítása és ellenőrzése. Az intézmény 

SZMSZ-ében kizárólagos hatáskörben meghatározott egyéb feladatok ellátása. Mindaz, amit 

jogszabály az intézményvezető kizárólagos hatáskörébe utal. Hajdúszoboszló lakosságának 

egészségügyi szakellátási központi orvosi ügyeleti és részben alapellátási feladatainak működtetése. 

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

tárgyalás alapján kerül sor.  

Pályázati feltételek: 

– orvostudományi egyetemi diploma, szakorvosi diploma, 

– egészségügyi menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési 

szakon szerzett képesítés,  

– legalább 3–5 év vezetői tapasztalat, 

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, 

– büntetlen előélet, továbbá a Kjt. 20. §-a alapján a közalkalmazotti jogviszonyt létesíteni szándékozó 

személy hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy büntetlen előéletű, továbbá, hogy nem áll a (2) 

bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, és – ha a (2c) bekezdésben meghatározott 

közalkalmazotti jogviszonyt kíván létesíteni – vele szemben nem állnak fenn a (2d) és (2e) 

bekezdésben foglalt kizáró okok. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– olyan szakorvos jelentkezése, aki az intézményvezetői feladatok ellátása mellett szakorvosi 

rendelést is vállal heti néhány órában. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 



– szakmai önéletrajz; 

– büntetlen előéletet igazoló 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– végzettséget, képzettséget, vezetői gyakorlatot igazoló okiratok egyszerű másolata; 

– az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program; 

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

eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul; 

– nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget 

tesz; 

– nyilatkozat arról, hogy zárt vagy nyilvános ülésen kéri a pályázat elbírálását. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2016. december 1. napjával 

tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 14. 1200 óra 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kunkliné Dede Erika nyújt, a 06 (52) 557-338-

as telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton vagy személyesen a megjelölt határidőre történő 

beérkezéssel a Hajdúszoboszló Város Önkormányzat polgármestere – Dr. Sóvágó László – 

részére/címére történő megküldésével (4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.) kell benyújtani. Kérjük a 

borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:17470-1 /2016., valamint a 

beosztás megnevezését: Intézményvezető, 

és  

elektronikus úton kunkline.dede.erika@hajduszob.hu címre megküldeni.  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat szakmai/előkészítő bizottság véleményezi. A 

kinevezésről Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő – testülete dönt, figyelemmel a 

356/2008. (XII. 31.) Korm. rendeletre, mely a Kjt. egészségügyi intézményekben történő 

végrehajtásáról szól.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 30.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapja – 2016. szeptember 14. 

– www.hajduszoboszlo.eu – 2016. szeptember 12. 

– Hajdúszoboszló Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetőtáblája. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.hajduszoboszlo.eu honlapon szerezhet.  

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 14. 



A pályázati kiírás közzétevője a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH). A pályázati kiírás a 

munkáltató által a KIH részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot 

kiíró szerv felel. 

*** 

A Csongrád Megyei Egészségügyi ellátó Központ pályázatot hirdet makói tagintézményébe, a 

Belgyógyászati Krónikus Osztály osztályvezető főorvosi beosztás ellátására határozatlan idejű 

szakorvosi közalkalmazotti kinevezéssel, 5 évre szóló határozott idejű vezetői megbízással. 

A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6900 Makó, Kórház u. 2., Csongrád Megyei Egészségügyi 

ellátó Központ makói tagintézménye. 

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: az osztályvezető feladatát képezi a 

Belgyógyászati Krónikus osztály szakmai tevékenységének tervezése, szervezése, irányítása és 

ellenőrzése; rezidensek, szakorvosjelöltek, orvostanhallgatók oktatása; az osztály gazdálkodásának és 

minőségirányítási rendszerének felügyelete.  

Jogállás, illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, az egészségügyi tevékenység végzésének egyes 

kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény, valamint a CSMEK Kollektív Szerződésének rendelkezései 

az irányadók.  

Pályázati feltételek: 

– orvosi diploma, belgyógyász szakorvosi szakvizsga; 

– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat; 

– büntetlen előélet; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– vezetői koncepció; 

– szakmai program a betegellátással, illetve a vezetni kívánt osztállyal kapcsolatban; 

– érvényes működési nyilvántartás érvényességét igazoló dokumentum másolata; 

– MOK tagság igazolása; 

– egyetemi diploma és szakvizsga bizonyítvány(-ok) másolata; 

– tudományos publikációk és egyéb prezentációk jegyzéke; 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylés elindítását igazoló 

dokumentum másolata; 



– nyilatkozat, illetve hozzájárulás ahhoz, hogy az elbírálásban résztvevők a pályázatot 

megismerhessék; 

– hozzájárulás a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő 

kezeléséhez. 

Egyéb információ: a KÖZIGÁLLÁS honlapon történő megjelenés dátuma: 2016. szeptember 4.  

A pályázat benyújtásának határideje: a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján történő 

megjelenést követő 30 nap. 

A beosztás a pályázatok elbírálása és a Szakmai Kollégium véleményezése után tölthető be, 

előreláthatóan 2016. november 1-jétől. 

A pályázat benyújtása: postai úton, a pályázatnak Dr. Kallai Árpád főigazgató nevére, a Csongrád 

Megyei Egészségügyi ellátó Központ címére történő megküldésével. 

*** 

A Csongrád Megyei Egészségügyi ellátó Központ pályázatot hirdet hódmezővásárhelyi és makói 

tagintézményébe, a Radiológiai osztály osztályvezető főorvosi beosztás ellátására határozatlan idejű 

szakorvosi közalkalmazotti kinevezéssel, 5 évre szóló határozott idejű vezetői megbízással. 

A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2., és 6900 

Makó, Kórház u. 2., Csongrád Megyei Egészségügyi ellátó Központ hódmezővásárhelyi és makói 

tagintézménye. 

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: az osztályvezető feladatát képezi a Radiológiai 

osztály szakmai tevékenységének tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése; rezidensek, 

szakorvosjelöltek, orvostanhallgatók oktatása; az osztály gazdálkodásának és minőségirányítási 

rendszerének felügyelete.  

Jogállás, illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, az egészségügyi tevékenység végzésének egyes 

kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény, valamint a CSMEK Kollektív Szerződésének rendelkezései 

az irányadók.  

Pályázati feltételek: 

– orvosi diploma, radiológus szakorvosi szakvizsga, 

– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat, 

– büntetlen előélet, 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz; 



– vezetői koncepció; 

– szakmai program a betegellátással, illetve a vezetni kívánt osztállyal kapcsolatban; 

– érvényes működési nyilvántartás érvényességét igazoló dokumentum másolata; 

– MOK tagság igazolása; 

– egyetemi diploma és szakvizsga bizonyítvány(-ok) másolata; 

– tudományos publikációk és egyéb prezentációk jegyzéke; 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylés elindítását igazoló 

dokumentum másolata; 

– nyilatkozat, illetve hozzájárulás ahhoz, hogy az elbírálásban résztvevők a pályázatot 

megismerhessék;  

– hozzájárulás a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő 

kezeléséhez.  

Egyéb információ: a KÖZIGÁLLÁS honlapon történő megjelenés dátuma: 2016. szeptember 4. 

A pályázat benyújtásának határideje: a KÖZIGÁLLÁS honlapján történő megjelenést követő 30 nap. 

A beosztás a pályázatok elbírálása és a Szakmai Kollégium véleményezése után tölthető be, 

előreláthatóan 2016. november 1-jétől. 

A pályázat benyújtása: postai úton, a pályázatnak Dr. Kallai Árpád főigazgató nevére, a Csongrád 

Megyei Egészségügyi ellátó Központ címére történő megküldésével. 

*** 

A Csongrád Megyei Egészségügyi ellátó Központ pályázatot hirdet makói tagintézményébe, a 

Sürgősségi betegellátó osztály osztályvezető főorvosi beosztás ellátására határozatlan idejű 

szakorvosi közalkalmazotti kinevezéssel, 5 évre szóló határozott idejű vezetői megbízással. 

A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6900 Makó, Kórház u. 2., Csongrád Megyei Egészségügyi 

ellátó Központ makói tagintézménye. 

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: az osztályvezető feladatát képezi a Sürgősségi 

betegellátó osztály szakmai tevékenységének tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése; 

rezidensek, szakorvosjelöltek, orvostanhallgatók oktatása; az osztály gazdálkodásának és 

minőségirányítási rendszerének felügyelete.  

Jogállás, illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, az egészségügyi tevékenység végzésének egyes 

kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény, valamint a CSMEK Kollektív Szerződésének rendelkezései 

az irányadók.  

Pályázati feltételek: 



– orvosi diploma, oxiológia- sürgősségi orvostan szakorvosi szakvizsga; 

– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat; 

– büntetlen előélet; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– vezetői koncepció; 

– szakmai program a betegellátással, illetve a vezetni kívánt osztállyal kapcsolatban; 

– érvényes működési nyilvántartás érvényességét igazoló dokumentum másolata; 

– MOK tagság igazolása;  

– egyetemi diploma és szakvizsga bizonyítvány(-ok) másolata; 

– tudományos publikációk és egyéb prezentációk jegyzéke;  

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylés elindítását igazoló 

dokumentum másolata; 

– nyilatkozat, illetve hozzájárulás ahhoz, hogy az elbírálásban résztvevők a pályázatot 

megismerhessék;  

– hozzájárulás a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő 

kezeléséhez.  

Egyéb információ: a KÖZIGÁLLÁS honlapon történő megjelenés dátuma: 2016. szeptember 4.  

A pályázat benyújtásának határideje: a KÖZIGÁLLÁS honlapján történő megjelenést követő 30 nap. 

A beosztás a pályázatok elbírálása és a Szakmai Kollégium véleményezése után tölthető be, 

előreláthatóan 2016. november 1-jétől. 

A pályázat benyújtása: postai úton, a pályázatnak Dr. Kallai Árpád főigazgató nevére, a Csongrád 

Megyei Egészségügyi ellátó Központ címére történő megküldésével. 

*** 

A Csongrád Megyei Egészségügyi ellátó Központ pályázatot hirdet hódmezővásárhelyi és makói 

tagintézményébe, a Vérellátó osztály osztályvezető főorvosi beosztás ellátására határozatlan idejű 

szakorvosi közalkalmazotti kinevezéssel, 5 évre szóló határozott idejű vezetői megbízással. 

A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2., és 6900 

Makó, Kórház u. 2., Csongrád Megyei Egészségügyi ellátó Központ hódmezővásárhelyi és makói 

tagintézménye. 



A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: az osztályvezető feladatát képezi a Vérellátó 

osztály szakmai tevékenységének tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése; rezidensek, 

szakorvosjelöltek, orvostanhallgatók oktatása; az osztály gazdálkodásának és minőségirányítási 

rendszerének felügyelete.  

Jogállás, illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

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

valamint a CSMEK Kollektív Szerződésének rendelkezései az irányadók.  

Pályázati feltételek: 

– orvosi diploma, transzfuziológiai szakorvosi szakvizsga; 

– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat; 

– büntetlen előélet; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– vezetői koncepció; 

– szakmai program a betegellátással, illetve a vezetni kívánt osztállyal kapcsolatban; 

– érvényes működési nyilvántartás érvényességét igazoló dokumentum másolata; 

– MOK tagság igazolása; 

– egyetemi diploma és szakvizsga bizonyítvány(-ok) másolata; 

– tudományos publikációk és egyéb prezentációk jegyzéke; 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylés elindítását igazoló 

dokumentum másolata; 

– nyilatkozat, illetve hozzájárulás ahhoz, hogy az elbírálásban résztvevők a pályázatot 

megismerhessék; 

– hozzájárulás a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő 

kezeléséhez.  

Egyéb információ: a KÖZIGÁLLÁS honlapon történő megjelenés dátuma: 2016. szeptember 4. 

A pályázat benyújtásának határideje: a KÖZIGÁLLÁS honlapján történő megjelenést követő 30 nap. 

A beosztás a pályázatok elbírálása és a Szakmai Kollégium véleményezése után tölthető be, 

előreláthatóan 2016. november 1-jétől. 



A pályázat benyújtása: postai úton, a pályázatnak Dr. Kallai Árpád főigazgató nevére, a Csongrád 

Megyei Egészségügyi ellátó Központ címére történő megküldésével. 

*** 

Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. 

§-a alapján pályázatot hirdet Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház Szülészeti osztály osztályvezető 

főorvos beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

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

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9. 

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

munkakörben szakorvosi feladatok ellátása, továbbá a Szülészeti és Nőgyógyászati osztály szakmai 

tevékenységének szervezése, működésének szakmai irányítása, ellenőrzése. 

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

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az egészségügyi tevékenység végzésének egyes 

kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény és az egyedi megállapodás rendelkezései az irányadók. 

Kiemelt bérezés és kiemelt ügyeleti díj, szolgálati lakást igény esetén biztosítunk.  

Pályázati feltételek: 

– egyetem, szülészet-nőgyógyászat szakvizsga; 

– szakorvosi munkakörben szerzett legalább 1–3 év szakmai tapasztalat; 

– egészségügyi intézményben szerzett legalább 1–3 év vezetői tapasztalat; 

– büntetlen előélet, cselekvőképesség; 

– egészségügyi alkalmasság; 

– érvényes működési engedély és kamarai tagság. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakmai önéletrajz; 

– szakmai vezetői program; 

– érvényes működési engedély és kamarai tagság érvényességét igazoló dokumentum másolata; 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata; 

– iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolatban; 



– írásbeli hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők 

megismerjék, a pályázó személyes adatait a pályázattal kapcsolatban kezeljék. 

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

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 7. 

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: 08-29/2016., valamint a beosztás megnevezését: Osztályvezető főorvos. 

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

keresztül 

– személyesen: dr. Kovács Lajos mb. főigazgató, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely, 

Mártírok útja 9.  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokról a főigazgató dönt, a Tagozatok és 

Véleményező Bizottság állásfoglalása alapján. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 14. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– ÁEEK honlapja – 2016. szeptember 5. 

– Munkáltató honlapja – 2016. augusztus 30. 

– KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 5. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

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

*** 

A Tolna Megyei Balassa János Kórház (7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7.) felvételt hirdet 

Gasztroenterológia osztályvezetői beosztás ellátására. 

Az osztályvezető beosztás ellátására vonatkozó megbízással egyidejűleg gasztroenterológia 

szakorvosi munkakörbe kinevezhető. 

Munkaköri feladatok: 

Jogszabályban végzettségben meghatározott szakmai kompetenciának megfelelő munkavégzés a 

munkaköri leírás, szakmai protokollok, irányelvek, módszertani útmutatók alapján. 



Megbízással ellátandó feladatok: 

Gasztroenterológiai osztály és a hozzátartozó járóbeteg szakrendelés vezetése és orvos-szakmai 

irányítása. 

Jelentkezés feltétele: 

– orvosi diploma; 

– gasztroenterológiai szakorvosi képesítés, felső-alsó tápcsatorna endoszkópiában, operatív epeúti 

beavatkozásokban megfelelő jártasság; 

– szakvizsga után legalább 10 éves gyakorlat; 

Előnyt jelent: 

– tudományos fokozat, vagy megszerzésének vállalása 2 éven belül. 

Jelentkezéshez csatolandó: 

– személyes adatok, részletes szakmai önéletrajz; 

– végzettséget igazoló okiratok fénymásolata; 

– vezetői koncepció, tudományos tevékenység jegyzéke; 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– alapnyilvántartásba történt felvétel igazolásának másolata; 

– MOK tagság igazolása; 

– érvényes működési nyilvántartásról másolat, hozzájárulási nyilatkozat, hogy a jelentkezésben 

foglalt személyes adatainak a felvételi eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez hozzájárul. 

Az állás a benyújtott pályázatok elbírálását követően, 2016. december 1. napjától betölthető. 

Bérezés, lakhatás támogatása megbeszélés szerint. 

Pályázati határidő: 2016. október 28.  

A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal portálján a pályázat publikálásra kerül 2016. szeptember 8. 

napján. 

Jelentkezést a fenti címre, dr. Németh Csaba főigazgató részére lehet benyújtani. 

*** 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Gondozási Központ 

Szentendre intézményvezetői feladatainak ellátására. 

Betöltendő munkakör: intézményvezető. 



Magasabb vezetői megbízás időtartama: 2017. március 1. – 2022. február 28. 

Kinevezés szerinti munkakör: szociális gondozó. 

Közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017. március 1. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

Munkavégzés helye: Gondozási Központ Szentendre. (2000 Szentendre, Sztaravodai út 2.) 

Próbaidő: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény. 21/A. § (4) bekezdésében 

foglaltak kivételével 3 hónap. 

Képesítési és egyéb feltételek: 

– felsőfokú képesítés az 1/2000. (I. 7.) Korm. rendelet 3. számú melléklete szerint; 

– legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, 

a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben 

szerzett szakmai gyakorlat, 

– szociális szakvizsga megléte vagy annak a megbízást követő 2 éven belüli megszerzésére történő 

kötelezettségvállalás, illetve mentesülés az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 6. § (8) bekezdés alapján; 

– büntetlen előélet; 

– cselekvőképesség; 

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

rendelkező vagy bevándorolt, letelepedett; 

– kinevezés esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség. 

A munkakörhöz tartozó lényeges feladatok: felelős az intézményhez tartozó szociális étkeztetés, 

házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, valamint a demens betegek nappali ellátása során a 

szakmai vezetéséért, a Védőnői és az Iskola-egészségügyi Szolgálat működtetéséért. Szorosan 

együttműködik a Járási Népegészségügyi Intézet szakembereivel. Felel a Szakmai Program 

megvalósulásáért, az intézmény zavartalan működéséért. Ellenőrzi a szociális ellátások napi 

jelentését. Gondoskodik a személyi térítési díjak beszedéséről. Szentendrei Közös Önkormányzati 

Hivatal Közgazdasági Irodájával együttműködve elkészíti az intézmény éves költségvetését, javaslatot 

tesz a térítési díjak meghatározására, valamint önköltségszámítást végez. 

Pályázathoz csatolni kell:  

– iskolai végzettséget igazoló okmányok másolatát; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt; 

– fényképpel ellátott szakmai önéletrajzot; 



– intézmény vezetésére vonatkozó szakmai programot; 

– a képesítési feltételekben meghatározott szakmai gyakorlatról szóló igazolást; 

– nyilatkozatot arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt; 

– nyilatkozatot arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn; 

– nyilatkozatot, hogy a pályázatot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik; 

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

összefüggő kezeléséhez hozzájárul; 

– szociális szakvizsga hiányában nyilatkozatot arról, hogy a megbízást követő 2 éven belül szociális 

szakvizsga letételére kötelezettséget vállal. 

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– szociális munkás, igazgatásszervező/közigazgatás-szervező, védőnői végzettség; 

– szociális szakvizsga; 

– intézményvezetői tapasztalat; 

– szentendrei helyismeret. 

Pályázat beadási határideje: 2016. november 2. 

Pályázat elbírálásának határideje: 2016. novemberi képviselő-testületi ülés. 

Illetmény: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.), a Kjt. végrehajtására 

kiadott 257/2000. (XII. 26.) és a 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendeletekben foglaltak szerint 

Pályázat címzése: Szentendre Város Önkormányzata (2000 Szentendre, Városház tér 3.), 

„Intézményvezető” jeligére. 

Pályázat benyújtása: személyesen a Központi Iktatóban vagy postai úton, zárt borítékban Szentendre 

Város Önkormányzata, 2000 Szentendre, Városház tér 3. címre, jelige: „intézményvezető”. 

Munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a pályázatokat a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján összehívott szakmai bizottság véleményezi. A 

pályázatokról Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. A pályáztató fenntartja 

magának a jogot, hogy a pályázati eljárást sikertelennek nyilvánítsa. 

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt dr. Ligetfalvi Kinga irodavezető nyújt a 06 (26) 

785-128-as telefonszámon. 

*** 

A Csolnoky Ferenc Kórház (8200 Veszprém, Kórház u. 1.) pályázati felhívása Sürgősségi Betegellátó 

Osztály osztályvezető főorvos állás betöltésére. 



A közalkalmazotti jogviszony tartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

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, 8200 Veszprém, Kórház u.1. 

Szervezeti egység: Sürgősségi Betegellátó Osztály. 

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

feladatok mellett osztályos szakorvosi feladatok ellátása. 

Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései 

az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– sürgősségi orvostan szakvizsga; 

– legalább 3 éves szakorvosi gyakorlat; 

– büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– oxyológiai vagy aneszteziológiai – intenzív orvostan vagy belgyógyász szakvizsga; 

– 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, orvosi kamarai tagsági igazolvány 

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: 2016. október 10. 

A pályázat benyújtásának módja: 

– postai úton, 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. november 20. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK ORVOSI ÁLLÁSOKRA 

Budapest 

A Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (1183 

Budapest, Thököly u. 3.) ügyvezető igazgatója pályázatot hirdet az alábbi orvosi munkakörök 

betöltésére. 

bőrgyógyász szakorvos 

rheumatológus szakorvos 

sebész szakorvos 

fül-orr-gégész szakorvos 

diabetológus szakorvos 

nőgyógyász szakorvos. 

Feladat: szakorvosi feladatok ellátása teljes- vagy részmunkaidőben. 

Bérezés: megegyezés szerint. 

A munkakör alkalmazotti vagy vállalkozói szerződéssel is betölthető. 

Alkalmazottaink béren kívüli Cafeteria juttatásban is részesülnek. 

A jelentkezéshez csatolandó: 

– szakmai önéletrajz; 

– végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– munkaalkalmassági vizsgálat igazolása. 

Információ: 

– t.: 06 (1) 297-1210, 

– www.18euszolg.hu. 

Baranya megye 



Bács-Kiskun megye 

Békés megye 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

Abaújvári Háziorvosi és Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás Társulási Tanácsa (3898 Abaújvár, 

Petőfi u. 4.) pályázati felhívása. 

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3898 Abaújvár, Petőfi út 14.  

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: abaújvári vegyes háziorvosi körzet feladatainak ellátása 

területi (Abaújvár, Kéked, Pányok, Zsujta települések) ellátási kötelezettséggel, határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszonyban vagy vállalkozási formában.  

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

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, illetve vállalkozási forma esetén a mindenkori OEP 

finanszírozás rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– büntetlen előélet; 

– egyetemi végzettség; a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 11. §-a szerinti szakképesítések 

valamelyikének a megléte; „B” kategóriás jogosítvány. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– orvosi diploma, valamint a szakképzettséget igazoló diploma másolata;  

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– részletes szakmai önéletrajz;  

– jogosítvány másolata;  

– vállalkozás esetén a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok másolata; 

– egészségügyi alkalmasság igazolása; 

– Magyar Orvosi Kamarai tagsági igazolás; 

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

eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul; 

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy nyilvános, vagy zárt ülés keretében kéri a pályázat elbírálását.  

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

betölthető.  

Munkáltatóval kapcsolatos egyéb információ: igény esetén Abaújvár településen szolgálati lakás 

biztosítható.  



A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31. 

A pályázattal kapcsolatosan további tájékoztatás kérhető: abaújvár polgármesterétől, Sivák 

Tamástól  

a 06 (46) 388-082 és a 06 (30) 315-8922-es telefonszámokon.  

A pályázat benyújtásának módja: 

Postai úton: a Gönci Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldéssel (3895 Gönc, Kossuth 

Lajos utca 71.) Kérjük a borítékon feltüntetni „Pályázat Abaújvári háziorvosi munkakör betöltésére” 

valamint a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot. 

Személyesen: Gönci Közös Önkormányzati Hivatalban, 3895 Gönc, Kossuth Lajos utca 71. 

Pályázat elbírálásának módja: a pályázati anyag megismerését, valamint a személyes elbeszélgetést 

követően a pályázatokat az Abaújvári Háziorvosi és Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás Társulási 

Tanácsa bírálja el a 2016. október 31-ét követő társulási tanácsülésen. 

Csongrád megye 

Fejér megye 

Győr-Moson-Sopron megye 

Hajdú-Bihar megye 

Heves megye 

Jász-Nagykun-Szolnok megye 

Komárom-Esztergom megye 

Vaszary Kolos Kórház (2500 Esztergom, Petőfi Sándor utca 26–28.) a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Vaszary Kolos Kórház 

Belgyógyászat osztályán belgyógyász szakorvos munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2500 Esztergom, Petőfi Sándor utca 26–28., 

Vaszary Kolos Kórház. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: az osztály profiljába tartozó szakorvosi feladatok ellátása. 

(Biztosítva a fekvő-és járóbeteg-ellátás szakmai egységét.) 

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

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

Pályázati feltételek: 

– egyetem, belgyógyász szakvizsga; 



– büntetlen előélet. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– személyi és foglalkoztatási adatok; 

– diploma, szakorvosi bizonyítvány másolata; 

– érvényes erkölcsi bizonyítvány; 

– működési nyilvántartás igazolása; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik, abba 

beletekinthetnek és véleményezhetik. 

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

betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Pák Péter orvosigazgató nyújt, a 06 (30) 

928-1196-os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Vaszary Kolos Kórház címére 

történő megküldésével (2500 Esztergom, Petőfi Sándor utca 26–28.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: kozig/38/2016., valamint a munkakör 

megnevezését: „1 fő belgyógyász szakorvos”. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 15. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– www.vaszary.hu – 2016. szeptember 30. 

Nógrád megye 

Pest megye 

Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény (2030 Érd, Felső utca 39–41.) pályázatot hirdet szemész 

szakorvosi állásra, részmunkaidőben, 3x6 órás rendelés. 

A szakorvos feladata a rendelőintézet területén lakó betegek ellátása, gondozása. 

Pályázati feltételek: 

– egyetem, szemész szakvizsga; 

– érvényes működési engedély; 

– büntetlen előlet; 



– járóbeteg szakellátásban szerzett, legalább 1–3 év szakmai tapasztalat; 

– felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP. 

Elvárt kompetenciák:  

– jó szintű betegközpontú gondolkodásmód, empátia. 

Bérezés: megegyezés szerint. 

Megjegyzés: a feladat szabadfoglalkozású orvosként vagy vállalkozási szerződés keretében is 

ellátható. 

Előny: 

– hosszabb idejű szakmai tapasztalat. 

Csatolandó: 

– orvosi diploma; 

– szakvizsga bizonyítvány, igazolás a működési nyilvántartásba vételről működési engedély és erkölcsi 

bizonyítvány. 

Jelentkezés: Dr. Kőszegi Gábornál, az intézet főigazgató főorvosánál, t.: 06 (23) 365-600. Cím: 2030 

Érd, Felső utca 39–41. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 6. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 7. 

A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 

*** 

Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény (2030 Érd, Felső utca 39–41.) pályázatot hirdet 

bőrgyógyász szakorvosi állásra, részmunkaidőben, heti 3x6 órás rendelés. 

A szakorvos feladata a rendelőintézet ellátási területén lakó betegek ellátása, gondozása. 

Pályázati feltételek: 

– egyetem; 

– bőrgyógyász/gondozó szakvizsga; 

– érvényes működési engedély; 

– büntetlen előélet; 

– járóbeteg szakellátásban szerzett, legalább 1–3 év szakmai tapasztalat; 

– felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP. 



Elvárt kompetenciák: 

– jó szintű betegközpontú gondolkodásmód, empátia. 

Bérezés: megegyezés szerint. 

Megjegyzés: a feladat szabadfoglalkozású orvosként vagy vállalkozási szerződés keretében is 

ellátható. 

Előny: hosszabb idejű szakmai tapasztalat. 

Csatolandó: 

– orvosi diploma; 

– szakvizsga bizonyítvány; 

– igazolás a működési nyilvántartásba vételről (működési engedély) és erkölcsi bizonyítvány. 

Jelentkezés: dr. Kőszegi Gábornál, az intézet főigazgató főorvosánál, t.: 06 (23) 365-600. Cím: 2030 

Érd, Felső utca 39-41. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 6. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 7. 

A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 

Somogy megye 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

Tolna megye 

Vas megye 

Veszprém megye 

Zala megye 

PRAXISJOG ÁTADÁSA 

Győr-Moson-Sopron megyében, a Bakonyalján 1700 fős felnőtt háziorvosi praxisjog nyugdíjazás miatt 

eladó. Telephely: Veszprémvarsányban van, központi ügyelet Győrben. Szolgálati lakás biztosított. 

Foglalkozás-egészségügyi ellátásra is van lehetőség. Érdeklődni: dr. Katona Éva, 06 (30) 4645-236-os 

mobil számon. E-mail: katev@c2.hu. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSHEZ KÖTÖTT ÁLLÁSOKRA 

Örkény Városi Önkormányzat (2377 Örkény, Kossuth L. u. 2.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Örkény Városi Önkormányzat iskolai 

védőnő munkakör betöltésére. 



A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 20 órás. 

A munkavégzés helye: Pest megye, 2377 Örkény, Bartók Béla utca 53. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) 

NM rendelet szerinti védőnői feladatok ellátása. 

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

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

Pályázati feltételek: 

– felsőfokú képesítés; 

– egészségügyi főiskola védőnői szakán szerzett diploma vagy azzal egyenértékűnek elismert oklevél; 

– végzettséget igazoló dokumentumok, igazolások másolata; 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati anyagban szereplő személyes adatainak 

pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul-e. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács István polgármester nyújt, a 06 (29) 

310-032-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak az Örkény Városi Önkormányzat címére történő megküldésével (2377 

Örkény, Kossuth Lajos utca 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 

azonosító számot: 2215/2014., valamint a munkakör megnevezését: „Iskolai védőnő”. 

– személyesen: Kovács István polgármester, Pest megye, 2377 Örkény, Kossuth Lajos utca 2. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot 

eredménytelennek nyilvánítsa. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 20. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 

– Mi Újság Örkényen c. folyóirat; 

– Örkény város honlapja; 

– KÖZIGÁLLÁS honlap – 2016. szeptember 12. 



*** 

Örkény Városi Önkormányzat (2377 Örkény, Kossuth L. u. 2.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Örkény Város Önkormányzat 

Egészségügyi Központja védőnő munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Pest megye, 2377 Örkény, Kossuth Lajos utca 37/B. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) 

ESzCsM rendelet szerinti védőnői feladatok ellátása Örkény Város közigazgatási területén. 

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

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

Pályázati feltételek: 

– felsőfokú képesítés; 

– egészségügyi főiskola védőnői szakán szerzett diploma vagy azzal egyenértékűnek elismert oklevél; 

– végzettséget igazoló dokumentumok, igazolások másolata; 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati anyagban szereplő személyes adatainak 

pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul-e. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács István polgármester nyújt, a 06 (29) 

310-032-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak az Örkény Városi Önkormányzat címére történő megküldésével (2377 

Örkény, Kossuth Lajos utca 37/B). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 

azonosító számot: 2215/2014., valamint a munkakör megnevezését: „Védőnő”. 

– személyesen: Kovács István polgármester, Pest megye, 2377 Örkény, Kossuth Lajos utca 2. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot 

eredménytelennek nyilvánítsa. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 20. 



A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– Mi Újság Örkényen c. folyóirat; 

– Örkény város honlapja; 

– KÖZIGÁLLÁS honlap – 2016. szeptember 12 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSHEZ NEM KÖTÖTT 

VEZETŐI ÉS EGYÉB ÁLLÁSOKRA 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat polgármestere (1082 Budapest, Baross u. 

63–67.) pályázatot hirdet a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ gazdasági igazgatói 

munkakör betöltésére. 

A vezetői megbízás keretei, időtartama: határozott idejű munkaviszony keretében történő gazdasági 

vezetői megbízás, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezető állású munkavállalóra 

vonatkozó szabályai szerint kötött munkaszerződéssel, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény 22/B. §-a és a Kjt. egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 

356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 7. § b) pontja alapján. 

A vezetői megbízás 5 év határozott időre, 2016. november 1. napjától 2021. október 31. napjáig szól, 

3 hónapos próbaidő kikötésével.  

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ (1084 Budapest, Auróra utca 

22–28.). 

A vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. §-ban meghatározott feladatok ellátása. 

A JEK gazdasági szervezetének egyszemélyi vezetője, vezeti és ellenőrzi a gazdasági szervezetet, 

felelős a gazdasági-műszaki feladatok ellátásáért, biztosítja a költségvetés tervezését, az 

előirányzatok módosításának, átcsoportosításának és felhasználásának végrehajtását, a 

finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és a pénzügyi, számviteli rend betartását, az intézmény 

működtetését, a használatában lévő vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatok 

teljesítését. A JEK működésével összefüggő gazdasági, pénzügyi és JEK üzemeltetési (gondnoksági) 

feladatok, valamint a mindezekkel összefüggésben felmerülő adminisztratív feladatokat irányítja. A 

gazdálkodási–pénzügyi tevékenységét szabályozó jogszabályok, belső szabályzatok betartásáról és 

ezek végrehajtásának ellenőrzéséről gondoskodik. Kötelezettségvállalások esetén pénzügyi 

ellenjegyző. Egyebekben az SzMSz-ben részletesen meghatározottak szerint. 

Munkabér és juttatások: a gazdasági igazgató munkabére az Mt.-ben meghatározottak szerint az 

egészségügyi intézmény költségvetésének figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra. 

A közalkalmazotti jogviszonyban az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt., valamint a 

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

végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet és a vonatkozó önkormányzati rendelet 

rendelkezései az irányadók. 



Pályázati feltételek: 

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

rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz; 

– büntetlen előélet, továbbá a Kjt. 20. § (2) bekezdésének d) pontjában, (2d) és (2e) bekezdésében 

meghatározott követelményeknek való megfelelés; 

– cselekvőképesség; 

– az Ávr. 12. §-ában foglaltak, valamint a gyógyintézetek vezetőjének és vezető-helyetteseinek 

képesítési követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes 

eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján szakirányú (közgazdasági (pénzügyi) 

felsőoktatási alapképzésben szerzett) felsőfokú iskolai végzettség vagy felsőfokú iskolai végzettség és 

emellett: 

– okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői vagy az engedélyezés 

szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítés, vagy 

– gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői – 2012. január 1. előtt az Áht. 

szerinti ellenjegyzői -, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 150. § (1) 

és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább öt éves igazolt 

szakmai gyakorlattal, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy a felsőoktatásban 

szerzett gazdasági szakképzettség megléte; 

– legalább hároméves – egészségügy területén szerzett – vezetői gyakorlat, valamint 

– a gazdasági vezetőnek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében 

szerepelnie kell a Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a 

tevékenység ellátására jogosító engedéllyel. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– közbeszerzési eljárásokra vonatkozó képzettség, vagy gyakorlat; 

– költségvetési intézményi gazdálkodásban szerzett legalább 3 év szakmai tapasztalat; 

– informatikai ismeretek: 

– KIRA program ismerete; 

– CT-EcoStat program ismerete; 

– Ms Office. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– a pályázó személy adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– az iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolatai; 



– a nyilvántartásba vételt igazoló okirat(ok) másolata; 

– a pályázati feltételként előírt vezetői beosztásban szerzett gyakorlat igazolása; 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; 

– az intézmény gazdasági vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő 

fejlesztési elképzelésekkel; 

– a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt; 

– a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az állás betöltésénél vele szemben a Kjt. 41. §-a és a 

43/A. §-a alapján összeférhetetlenség nem áll fenn; 

– a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vezetői megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettségének eleget tesz; 

– a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a véleményezők és döntéshozók részére történő 

megismertetéséhez, sokszorosításához és továbbításához hozzájárul. 

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

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. szeptember 30. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Páris Gyuláné önkormányzati gazdasági 

vezető nyújt, a 459-2122-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 

Polgármestere címére történő megküldésével (1082 Budapest, Baross utca 63–67.). Kérjük a 

borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 17-739/2016., valamint a 

munkakör megnevezését: JEK gazdasági igazgató.  

vagy 

– elektronikus úton Jegyzői Kabinet Személyügyi Iroda részére a szemelyugy@jozsefvaros.hu e-mail 

címen keresztül 

vagy 

– személyesen: Jegyzői Kabinet Személyügyi Iroda, Budapest, 1082 Budapest, Baross utca 63–67. 1. 

116. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a munkakör betöltéséről az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 9. § d) pontja alapján a Polgármester, mint a megbízási jogkör gyakorlója dönt. A 

pályázókat a döntést megelőzően a 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében 

foglaltaknak megfelelően létrehozott legalább 3 fős bizottság hallgatja meg. 



A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

– www.jek.hu; 

– KÖZIGÁLLÁS honlap – 2016. szeptember 5. 

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

*** 

Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ (1082 Budapest, Baross u. 63–67.) pályázatot hirdet 

humánpolitikai osztályvezető munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

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

A munkavégzés helye: Budapest, 1084 Budapest, Auróra utca 22–28. 

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

koordinálja és ellenőrzi a JEK humánpolitikai osztályának tevékenységét és meghatározza annak 

tevékenységére vonatkozóan az egységes szakmai elveket. Feladatai: az emberi erőforrásokkal való 

gazdálkodás tervezése, ellenőrzése, közreműködés a zavartalan betegellátáshoz illeszkedő emberi-

erőforrásfejlesztés (humán stratégia) kidolgozásában; programok kidolgozása az emberi-erőforrással 

való gazdálkodásra, a munka megszervezésére, a munkakapcsolatok kezelésére és a bér- és 

jövedelemgazdálkodásra; tervek és programok készítése a dolgozók ismereteinek 

továbbfejlesztésére, a meglévő munkaerő megőrzésére; szakmai támogatás a közalkalmazotti 

jogviszonnyal összefüggő munkaügyi kérdésekben valamint a megbízási szerződések előkészítésben, 

módosításában, megbízási díjak számfejtésében; költségvetések készítése, kiadások ellenőrzése és az 

erőforrások hatékony felhasználásának a biztosítása; közreműködés a vezetői információs rendszerek 

fejlesztésében és megvalósításában; az alkalmazottak jogaival, egészségével, biztonságával, egyenlő 

lehetőségeivel és egyéb ügyeivel kapcsolatos szabványok és törvények betartásának biztosítása. 

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

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

Pályázati feltételek: 

– főiskola, szakirányú végzettség, szakképesítés, 

– Kjt. és Mt. naprakész ismerete 5 év feletti szakmai tapasztalat; 

– egészségügyi területen szerzett humánpolitikai tapasztalat 1–3 év vezetői tapasztalat; 

– vezetői tapasztalat, 5 év feletti vezetői tapasztalat; 

– büntetlen előélet. 



A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– KIRA, jDolber programok ismerete, gyakorlati szintű használata; 

– egészségügyi bérfejlesztésben szerzett jártasság; 

– JKR” igénylésében, elszámolásában szerzett tapasztalat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megtekinthetik; 

– motivációs levél. 

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

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 3. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ címére történő 

megküldésével (1084 Budapest, Auróra utca 22–28.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 

adatbázisban szereplő azonosító számot: P/50/2016., valamint a munkakör megnevezését: 

humánpolitikai referens, 

vagy 

– elektronikus úton Humánpolitikai Osztály részére az allas@jek.hu e-mail címen keresztül. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: az írásbeli pályázatuk alapján kiválasztott pályázók eseti 

bizottság tagjaival személyes beszélgetésen vesznek részt. A pályázat nyerteséről a bizottság javaslata 

alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 10. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– www.jek.hu. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: az állás betöltéséhez – 3 hónapnál nem 

régebbi – erkölcsi bizonyítvány szükséges. A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a 

pályáztatási folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelennek nyilvánítsa. 

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



A pályázati kiírás közzétevője a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH). A pályázati kiírás a 

munkáltató által a KIH részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot 

kiíró szerv felel. 

*** 

Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ (1084 Budapest, Auróra u. 22–28.) a 

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

Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ Gazdasági Igazgatóság pénzügyi- és számviteli 

osztályvezető munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: 

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól. 

A munkavégzés helye: 1084 Budapest, Auróra utca 22–28. 

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

Költségvetés végrehajtási előirányzatok figyelése, pénzeszközök biztosítása a feladatok elvégzéséhez, 

célfeladatok, kiemelt feladatok figyelemmel kísérése, magasabb vezetők tájékoztatása a 

gazdálkodásról, a szervezeti egységek szükség szerinti tájékoztatása, az önkormányzat által kért 

adatok szolgáltatása, társosztályokkal együttműködés, adatszolgáltatás. Beszámoló készítése: 

naprakész, egyeztetett, valódi adatnyilvántartás biztosítása, főkönyvi könyvelés elvégeztetése, 

egyeztetések elvégzése, illetve elvégeztetése, mérleg készítése. beszámoló összeállítása, elküldése 

önkormányzatnak. Ellenőrzési feladatok: szigorú elszámolású nyomtatványok, nyilvántartások 

ellenőrzése, bizonylatok kiállításának, tartalmi valóságának ellenőrzése, főkönyvi számlák 

tartalmának ellenőrzése, szükséges számlarendezések elvégzése, közreműködik a 

leltárellenőrzésben, ellenőrzi a pénzügyi dolgozók munkáját Gazdálkodási feladatok: OTP számlával 

kapcsolatos teendők ellátása (egyenlegek ellenőrzése, figyelemmel kísérése). Adófizetési és 

nyilvántartási kötelezettségeket figyeli és megteszi a szükséges intézkedéseket, figyeli a bankpostát, 

gondoskodik a fizetési határidők betartásáról, biztosítja a házipénztár részére a készpénz-felvétel 

lehetőségét 

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

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

Pályázati feltételek: 

– főiskola, szakirányú végzettség, közgazdász, pénzügy-számvitel, üzemgazdász stb., 

– államháztartásban szerzett, legalább 1–3 év szakmai tapasztalat; 

– pénzügy-számviteli területen szerzett, legalább 1–3 év vezetői tapasztalat; 

– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások); 



– felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret; 

– büntetlen előélet. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– emelt szintű szakképesítés, regisztrált mérlegképes könyvelő államháztartási szakon; 

– Comptrend ECOSTAT program felhasználói szintű ismerete – legalább 1–3 év szakmai tapasztalat, 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megtekinthetik. 

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

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 3. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ címére történő 

megküldésével (1084 Budapest, Auróra utca 22–28.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 

adatbázisban szereplő azonosító számot: P/51/2016., valamint a munkakör megnevezését: „pénzügyi 

előadó”, 

vagy 

– elektronikus úton Humánpolitikai Osztály részére az allas@jek.hu e-mail címen keresztül. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: az írásbeli pályázatuk alapján kiválasztott pályázók eseti 

bizottság tagjaival személyes beszélgetésen vesznek részt. A pályázat nyerteséről a bizottság javaslata 

alapján a munkáltatói jogkőr gyakorlója dönt. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 10. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 

– www.jek.hu. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: az állás betöltéséhez – 3 hónapnál nem 

régebbi – erkölcsi bizonyítvány szükséges. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a 

pályáztatási folyamatot felfüggessze, megszakítsa, vagy eredménytelennek nyilvánítsa. 

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



A pályázati kiírás közzétevője a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH). A pályázati kiírás a 

munkáltató által a KIH részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot 

kiíró szerv felel. 

*** 

Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. 

§-a alapján pályázatot hirdet Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház Élelmezés élelmezésvezető beosztás 

ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

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

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9. 

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

részlegének vezetése, irányítása. A betegek és dolgozók étkeztetésének szakszerű ellátása a 37/2014. 

(IV. 30.) EMMI rendelet alapján. 

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

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

Pályázati feltételek: 

– főiskola, dietetikus; 

– hasonló területen szerzett, legalább 3–5 év szakmai tapasztalat; 

– gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások); 

– érvényes működési engedély és kamarai tagság; 

– büntetlen előélet, cselekvőképesség; 

– hatályos jogszabályok ismerete. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– hasonló területen szerzett, legalább 1–3 év vezetői tapasztalat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakmai önéletrajz; 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– érvényes működési engedély másolata; 

– írásbeli hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők 

megismerjék, a pályázó személyes adatait a pályázattal kapcsolatban kezeljék; 



– iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolatban. 

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

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 14. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lukács Piroska nyújt, a 06 (47) 525-304-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: 30-08/2016., valamint a beosztás megnevezését: „Élelmezésvezető”. 

– elektronikus úton, Lukács Piroska, gazdasági igazgató részére a titkarsag@svoek.hu e-mail címen 

keresztül; 

– személyesen: Lukács Piroska, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokról a főigazgató dönt, a Véleményező Bizottság 

állásfoglalása alapján. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– ÁEEK honlapja – 2016. szeptember 5.; 

– munkáltató honlapja – 2016. augusztus 30.; 

– Közigállás honlapja – 2016. szeptember 5. 

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

 


