
Pályázati hirdetmény betölthető állásokra 

2018. EüK. 9. szám pályázati felhívás 

(hatályos: 2018.06.06 - ) 

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 

Tisztelt Hirdetők, Olvasók! 

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

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

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

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

Az Egészségügyi Közlöny Szerkesztőségének telefonszáma 795-1347. 

A közléssel kapcsolatban a fenti telefonszámon tudunk tájékoztatást adni. 

Tájékoztatjuk tisztelt hirdetőinket, hogy a pályázati hirdetmények szövegéből kénytelenek vagyunk 

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

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

magyar végzettséget vagy állampolgárságot preferáló előírások). 

A jogszabály alapján kötelezően meghirdetendő pályázatok térítésmentes közzétételére egy 

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

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

266-9294) ad felvilágosítást. 

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

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

a pályázati határidő hirdetmény szerinti kezdő időpontja az Egészségügyi Közlönyben való 

megjelenés. A Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság honlapján is megjelenő hirdetések 

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

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

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

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

módon megfogalmazott és így megküldött hirdetésekből adódó esetleges hibákért felelősséget 

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

formában juttassák el a szerkesztőség részére. Az olvashatatlanul megküldött hirdetések 

közzétételét nem vállaljuk. 

Megrendelt hirdetés közzétételének vagy ismételt közzétételének lemondását, módosítását a 

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

időpontjáig. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGYETEMI OKTATÓI, 

ILLETVE EGYETEMI INTÉZMÉNYEKBEN BETÖLTHETŐ EGYÉB ÁLLÁSOKRA 



A Debreceni Egyetem Klinikai Központ Sürgősségi Klinika (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.) 

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

hirdet a DE KK Sürgősségi Klinikára klinikai vezető ápoló beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2018. augusztus 1-jétől – 2023. 

július 31-ig szól. 

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. 

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

humánerőforrás gazdálkodásban való részvétel. Hatékony és gazdaságos munkavégzés biztosítása. 

Szakdolgozói képzések, továbbképzések koordinálása. A szakdolgozók érvényes működési 

nyilvántartásának figyelemmel kísérése. A klinikán folyó ápolási és asszisztensi tevékenység 

koordinálása, ellenőrzése. Betegdokumentáció, ápolási dokumentáció vezetésének ellenőrzése, 

fejlesztése. Munkavédelmi és higiénés szabályok betartásának figyelemmel kísérése. 

Minőségirányítási rendszer működtetésében való részvétel. 

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

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

Pályázati feltételek: 

– egészségügyi főiskola, diplomás ápolói végzettség; 

– vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban 

áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető; 

– büntetlen előélet; 

– cselekvőképesség; 

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

rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy; 

– jó kommunikációs készség, alkalmazkodóképesség, precizitás, terhelhetőség. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– legalább 10 éves szakmai gyakorlat; 

– legalább 5 éves vezetői tapasztalat; 

– felhasználói szintű számítógépes ismeretek; 

– MedSol informatikai rendszer ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 



– a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó személyi adatait, lakcímét, idegennyelv-tudását, szakmai 

munkáját, terveit, szakmai szervezetekben végzett munkáját, tisztségét; 

– részletes szakmai önéletrajz, a végzettséget, szakképzettséget, idegennyelv-tudást igazoló iratok 

másolata, érvényes működési nyilvántartási kártya másolata, MESZK tagsági kártya másolata; 

– minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálásánál fontosnak tart; 

– külső pályázó esetén három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (nem szükséges 

hatósági bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási 

vagy foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta 

legfeljebb hat hónap telt el); 

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és 

testületek megismerhetik és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2018. augusztus 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 21. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Klinikai Központ 

Sürgősségi Klinika igazgatója címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.). 

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 

OSURG/241/2018., valamint a beosztás megnevezését: „klinikai vezető ápoló”. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 25. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– www.unideb.hu; https://klinikaikozpont.unideb.hu/ – 2018. május 22. 

*** 

A Debreceni Egyetem a Kenézy Gyula Egyetemi Kórház (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2–26.), 

egészségügyi szolgáltató szervezeti egységében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 20/B. §-a alapján pályázatot hirdet Traumatológiai és Kézsebészeti Osztálya osztályvezető 

főorvosi beosztásának (vezetői megbízásának) ellátására. 

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

A közalkalmazott által betöltendő munkakör: szakorvos. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

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

éves, költségvetési szervnél eltöltött szakmai gyakorlattal rendelkezik a közalkalmazottak jogállásáról 



szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § b) pontja 

értelmében. Ellenkező esetben a próbaidő mértéke: 4 hónap. 

A megbízási/munkáltatói jogkör gyakorlója: a Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi 

Kórházának főigazgatója. 

A munkavégzés helye: Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház (Hajdú-Bihar megye, az 

egyetemi kórház Működési Rendjében meghatározott telephelyei). 

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

feladatellátás kompetenciakörébe tartozó munkavégzés a jogszabályokban előírtak, a munkáltató 

belső szabályozó dokumentumaiban foglaltak, valamint a munkaköri leírás alapján, így különösen a 

Traumatológiai és Kézsebészeti Osztály szakmai tevékenységének irányítása-felügyelete, a gyógyító-

megelőző tevékenység tervezése, szervezése, ellenőrzése, különös figyelemmel a szervezeti egység 

szakmai követelményeknek megfelelő folyamatos és gazdaságos működtetésére, illetve az egyetemi 

kórház Működési Rendjében meghatározott további feladatok végzése. 

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

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

törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. 

rendelet, az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy 

bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól 

szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet, valamint a munkáltató szervezet kollektív szerződésének 

rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– orvostudományi egyetemi végzettség; 

– ortopédia és traumatológia szakorvosi szakképesítés megléte; 

– legalább 10 éves ortopédiai és/vagy traumatológiai szakorvosi szakmai gyakorlat; 

– büntetlen előélet; 

– cselekvőképesség (tizennyolcadik életév betöltése); 

– Magyar Orvosi Kamarai tagság; 

– érvényes működési engedély/működési nyilvántartási státusz érvényessége; 

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

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

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

hónapot meghaladó tartózkodásra; 

– egészségügyi (munkaköri) alkalmasság, továbbá 



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

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

kinevezhető; 

– a vezetői megbízás a hatvanötödik életév betöltéséig szólhat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– legalább 15 éves traumatológiai szakorvosi gyakorlat; 

– kézsebészeti szakorvosi ráépített szakképesítés; 

– legalább 5 éves vezetői tapasztalat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– személyes adatokat is tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz; 

– végzettséget, (szak)képzettséget igazoló dokumentumok másolata (egyetemi végzettség és 

szakképesítések); 

– szakmai, illetve vezetői gyakorlatot, orvosi tevékenységet igazoló okmányok (munkáltatói 

igazolások) másolata; 

– működési nyilvántartás érvényességét igazoló dokumentum másolata; 

– kamarai tagság érvényességét igazoló dokumentum másolata; 

– a szervezeti egység feladatainak ellátására, az egység fejlesztésére vonatkozó (szakmai) program a 

vezetői beosztásnak megfelelő feladat- és hatáskörben, illetve kompetenciakörben; 

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

véleményező, elbíráló személyek és testületek – ide értve különösen a munkáltató szervezet 

véleményező bizottságát, Szakmai Vezető Testületét, az Egészségügyi Szakmai Kollégiumot – 

megismerhetik, és a jelentkező az általa benyújtott iratanyagban foglalt személyes adatainak az 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, a pályázat nyilvános ülésen történő 

megtárgyalásához hozzájárul (amennyiben a pályázó a pályázatának zárt ülésen történő tárgyalását 

kéri, arra vonatkozó nyilatkozat); 

– külső jelentkező esetén három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány annak 

igazolására, hogy a jelentkező megfelel a közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. XXXIII. törvény 20. 

§ (2), (2c), (2d) és (2e) bekezdéseiben foglaltaknak (nem szükséges hatósági bizonyítvány benyújtása 

abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára 

tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el). 

A beosztás és munkakör betölthetőségének időpontja: a beosztás és a munkakör legkorábban 2018. 

augusztus 1. napjával tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 3. 



A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Mikó László fekvőbeteg-szakellátásért 

felelős orvosigazgató nyújt, a 06 (52) 511-777/1818-as (mellék) telefonszámon, illetve az 

eujog@fin.unideb.hu e-mail-címen. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton: a pályázatnak a Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház (DE-KEK) címére 

történő megküldésével (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2–26., Humánpolitikai Igazgatóság, Munka- és 

Egészségügyi Jogi Osztály) adható be. 

Kérjük a borítékon feltüntetni a vezetői beosztás megnevezését: ?„Traumatológiai és Kézsebészeti 

Osztály osztályvezető főorvos”, továbbá a hivatkozási számot: KCHPI/976/2018, 

vagy 

– elektronikus úton: dr. Lampé Zsolt Tibor főigazgató részére az eujog@fin.unideb.hu e-mail-címen 

keresztül, 

vagy 

– személyesen: a zárt borítékban elhelyezett pályázat a Debreceni Egyetem Humánpolitikai 

Igazgatóságán (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2–26., Nővérszálló épület I. emelet) dr. Komáromi 

Klára mb. munka- és egészségügyi jogi osztályvezetőnél nyújtható be. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 25. 

A pályázatok elbírálásának rendje: 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, továbbá a közalkalmazottak 

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

szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint 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 alapján irányadó 

eljárási rend szerint. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– www.kozigallas.gov.hu; 

– https://unideb.hu/hu/allasajanlatok; 

– http://www.kenezykorhaz.hu/allashirdetes. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 18. 

*** 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István 

utca 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot 

hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Mátészalkai 

tagkórházának Neurológiai Osztálya osztályvezető főorvos munkakör betöltésére. 



A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A 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, neurológia szakvizsga; 

– szakirányú területen szerzett 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– tudományos munkában való részvétel; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegennyelv-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 2018. augusztus 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 30. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119-

es telefonszámon. 



A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István 

utca 68. dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 139/2018, 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: 2018. július 31. 

KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 25. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYVEZETŐI 

ÉS ORVOSVEZETŐI ÁLLÁSOKRA 

Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak (1125 Budapest, Diós árok 1–3. Emberi 

Erőforrás Gazdálkodási Osztály. 20. épület) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak 

Ápolási Igazgatóság ápolási igazgató beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

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

A munkavégzés helye: 1125 Budapest, Diós árok 1–3. 

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

szakmai irányelveinek meghatározása, betartása és ellenőrzése, ennek kapcsán szükségessé váló 

intézkedések megtétele. Az irányítása alá tartozó munkatársak szakmai továbbfejlődése céljából az 

ápolás szakma területén a folyamatos képzés, továbbképzés tervezése, szervezése és ellenőrzése. 

Költséghatékony gazdálkodás betartása és megvalósítása az ápolás területén. Az osztályok ápolási 

tevékenységének mennyiségi és minőségi mutatók alapján történő ellenőrzése, a dokumentációs 

rend felügyelete a jogszabályi megfeleltetés biztosítására. Biztosítja a szakmai munka ellátásához 

szükséges személyi és tárgyi feltételeket, a mindenkor érvényben lévő minimum rendelet 

figyelembevételével. 

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 és okleveles egészségügyi menedzser végzettség; 

– ágy melletti ápolói 5 év feletti szakmai tapasztalat; 

– legalább 3–5 év vezetői tapasztalat; 

– büntetlen előélet. 



A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügy kontrolling rendszerének ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes, fényképes szakmai önéletrajz; 

– szakmai-vezetési elképzelések; 

– motivációs levél; 

– végzettségeket, képzettséget igazoló dokumentumok másolatai; 

– a munkakörre történő kiválasztás esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a 

pályázati eljárással összefüggésben kezeljék, a bírálatban résztvevők megismerjék és véleményezzék. 

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

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 10. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szent János Kórház és Észak-budai 

Egyesített Kórházak címére történő megküldésével (1125 Budapest, Diós árok 1–3. Emberi Erőforrás 

Gazdálkodási Osztály. 20. épület). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 

azonosító számot: 31/2018., valamint a beosztás megnevezését: „Ápolási Igazgató”. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 31. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– www.janoskorhaz.hu – 2018. június 15.; 

– www.aeek.hu – 2018. június 15.; 

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

*** 

Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak (1125 Budapest, Diós árok 1–3.) a 

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

János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Rehabilitációs 

osztály osztályvezető főorvos beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

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



A munkavégzés helye: 1125 Budapest, Diós árok 1–3. 

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

feladatellátás kompetencia körébe tartozó feladatok ellátása a jogszabályokban előírtak, a 

munkáltató belső szabályozó dokumentumaiban foglaltak, valamint a munkaköri leírás alapján. Az 

osztály szakmai tevékenységének irányítása-felügyelete, a gyógyító-megelőző tevékenység tervezése, 

szervezése, ellenőrzése, különös figyelemmel a szervezeti egység szakmai követelményeknek 

megfelelő folyamatos és gazdaságos működtetésére. 

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

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

Pályázati feltételek: 

– egyetem, csecsemő- és gyermekgyógyászati szakvizsga és gyermekpszichiátria szakvizsga; 

– gyermek- és ifjúságpszichiátriai szakorvosi gyakorlat – legalább 5 év szakmai tapasztalat; 

– angol vagy német nyelvű középfokú nyelvvizsga; 

– legalább 5 éves vezetői tapasztalat; 

– büntetlen előélet. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– legalább 5 éves szakmai tapasztalat evészavarok kezelésében; 

– vállalja a rehabilitációs szakvizsga megszerzését; 

– legalább 5 év tapasztalat a gyermek- és ifjúságpszichiátriai rehabilitációban. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes, fényképes szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– szakmai-vezetési elképzelések; 

– végzettségeket, képzettséget igazoló dokumentumok másolatai; 

– érvényes MOK tagság igazolása; 

– érvényes működési nyilvántartás igazolásának másolata; 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata; 

– hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a 

pályázati eljárással összefüggésben kezeljék; 

– hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot a bírálatban résztvevők 

megismerjék, véleményezzék. 



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

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 6. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Madarasi Anna nyújt, a 06 (1) 458-4521-es 

telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szent János Kórház és Észak-budai 

Egyesített Kórházak címére történő megküldésével (1125 Budapest, Diós árok 1–3. Emberi Erőforrás 

Gazdálkodási Osztály. 20. épület). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 

azonosító számot: 24/2018., valamint a beosztás megnevezését: Osztályvezető főorvos. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 20. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– www.janoskorhaz.hu – 2018. június 15.; 

– www.aeek.hu – 2018. június 15. 

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

*** 

Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak (1125 Budapest, Diós árok 1–3.) a 

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

János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak Gyermeksebészeti Osztály osztályvezető főorvos 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

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

A munkavégzés helye: 1125 Budapest, Diós árok 1–3. 

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

Osztály szakmai tevékenységének vezetése, irányítása, zavartalan működésének biztosítása. A 

kinevezés határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban szakorvos munkakörre és határozott 

idejű vezetői megbízásra szól. 

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

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

Pályázati feltételek: 

– orvostudományi egyetemi végzettség; 

– gyermeksebészeti szakvizsga; 



– legalább 5 éves vezetői tapasztalat; 

– szakorvosként legalább 10 év szakmai gyakorlat; 

– büntetlen előélet. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– újszülött gyermeksebészeti területen legalább 3 év szakmai tapasztalat; 

– plasztikai sebészet területén legalább 3 év szakmai tapasztalat; 

– gyermektraumatológiai területen legalább 3 év szakmai tapasztalat; 

– idegennyelv-ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes, fényképes szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– szakmai-vezetési elképzelések; 

– végzettségeket, képzettséget igazoló dokumentumok másolatai; 

– érvényes MOK tagság igazolása; 

– érvényes működési nyilvántartás igazolásának másolata; 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata; 

– hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a 

pályázati eljárással összefüggésben kezeljék, a bírálatban résztvevők megismerjék és véleményezzék. 

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

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 6. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szent János Kórház és Észak-budai 

Egyesített Kórházak címére történő megküldésével (1125 Budapest, Diós árok 1–3. Emberi Erőforrás 

Gazdálkodási Osztály, 20. épület). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 

azonosító számot: 25/2018., valamint a munkakör megnevezését: „Osztályvezető főorvos”. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 20. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– www.janoskorhaz.hu – 2018. június 15.; 

– www.aeek.hu – 2018. június 15. 



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

*** 

Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak (1125 Budapest, Diós árok 1–3.) a 

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

János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály osztályvezető 

főorvos beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

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

A munkavégzés helye: 1125 Budapest, Diós árok 1–3. 

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

rehabilitáció szakorvosi munkakörbe tartozó feladatok (járó- és fekvőbeteg szakellátás) mellett ellátja 

a Mozgásszervi Rehabilitációs osztály osztályvezető főorvosi feladatait. Vezeti, irányítja koordinálja és 

ellenőrzi az osztály betegellátó munkáját, ellátja a vezetése alatt álló dolgozók szakmai felügyeletét. 

Irányítja, koordinálja, ellenőrzi tevékenységüket, megtervezi a szakterület ügyeleti, készenléti 

rendjét. Az osztály orvos szakmai munkájának megszervezése és irányítása, valamint az osztály 

zavartalan működésének biztosítása. Az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása. A lehetségesen 

elérhető támogatások segítségével emeli az osztály színvonalát. Mindent elkövet a betegellátásból 

származó bevételen túl egyéb források felkutatására. Biztosítja az intézet vagyonát alkotó és az 

intézet költségvetéséből fedezett anyagoknak és eszközöknek rendeltetésszerű és az ésszerű 

takarékosságnak megfelelő gazdaságos használatát. Folyamatosan ellenőrzi az osztály 

dokumentációit, ellátja az osztály működéséhez szükséges egyéb szervezési feladatait. 

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

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

Pályázati feltételek: 

– egyetem, mozgásszervi rehabilitáció szakvizsga; 

– legalább 10 éves mozgásszervi rehabilitáció szakorvosi gyakorlat; 

– büntetlen előélet. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– angol és/vagy német nyelvből középfokú „C” típusú nyelvvizsga; 

– felhasználói szintű számítógépes ismeret; 

– 1–3 éves vezetői gyakorlat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 



– motivációs levél; 

– részletes, fényképes szakmai önéletrajz; 

– végzettségeket, képzettséget igazoló dokumentumok másolatai; 

– szakmai-vezetési elképzelések; 

– érvényes működési nyilvántartás igazolásának másolata; 

– érvényes MOK tagság igazolása; 

– a munkakörre történő kiválasztás esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a 

pályázati eljárással összefüggésben kezeljék, a bírálatban résztvevők megismerjék és véleményezzék. 

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

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 6. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szent János Kórház és Észak-budai 

Egyesített Kórházak címére történő megküldésével (1125 Budapest, Diós árok 1–3. Emberi Erőforrás 

Gazdálkodási Osztály, 20. épület). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 

azonosító számot: 29/2018., valamint a beosztás megnevezését: Osztályvezető főorvos. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 20. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– www.janoskorhaz.hu – 2018. június 15.; 

– www.aeek.hu – 2018. június 15. 

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

*** 

Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak (1125 Budapest, Diós árok 1–3. Emberi 

Erőforrás Gazdálkodási Osztály. 20. épület) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak 

Pszichiátriai Gondozói Szakrendelés Gondozó vezető beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

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

A munkavégzés helye: 1125 Budapest, Diós árok 1–3. 



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

Gondozói Szakrendelésen megforduló betegek szakorvosi ellátása. A Gondozó vezetése. 

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

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

Pályázati feltételek: 

– egyetem, pszichiátria, pszichiátriai orvosi rehabilitáció szakvizsga; 

– legalább 5 éves pszichiáter szakorvosi gyakorlat; 

– legalább 1–3 év vezetői tapasztalat; 

– büntetlen előélet. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– szakirányú területen szerzett legalább 10 év szakmai tapasztalat; 

– 5 évnél több vezetői gyakorlat; 

– tudományos munkában való részvétel; 

– idegennyelv-ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes, fényképes szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– szakmai-vezetési elképzelések; 

– végzettségeket, képzettséget igazoló dokumentumok másolatai; 

– érvényes MOK tagság igazolása; 

– érvényes működési nyilvántartás igazolásának másolata; 

– a munkakörre történő kiválasztás esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a 

pályázati eljárással összefüggésben kezeljék, a bírálatban résztvevők megismerjék és véleményezzék. 

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

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 6. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szent János Kórház és Észak-budai 

Egyesített Kórházak címére történő megküldésével (1125 Budapest, Diós árok 1–3. Emberi Erőforrás 



Gazdálkodási Osztály, 20. épület). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 

azonosító számot: 30/2018., valamint a beosztás megnevezését: Gondozó vezető. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 20. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– www.janoskorhaz.hu – 2018. június 15.; 

– www.aeek.hu – 2018. június 15. 

*** 

Az Országos Sportegészségügyi Intézet (1113 Budapest, Karolina út 27.). a közalkalmazottak 

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

Sportegészségügyi Intézet Főigazgatóság orvosigazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2022. december 31-ig szól. 

A munkavégzés helye: 1113 Budapest, Karolina út 27. 

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

jogszabályoknak az Intézmény Alapító Okiratának, Szervezeti és Működési Szabályzatának megfelelő 

szakszerű és törvényes működéséért, az intézmény orvos-szakmai feladatának ellátásáért. 

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

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

Pályázati feltételek: 

– egyetem, szakorvosi képesítés; 

– egészségügyi intézetben szerzett 10 év szakmai gyakorlat; 

– felsővezetőként 5 év vezetői tapasztalat; 

– büntetetlen előélet, érvényes erkölcsi bizonyítvány; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség; 

– magyar állampolgárság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– operatív irányítási gyakorlat, rendszerszemléletű gondolkodás; 

– egészségügyi szakmenedzser végzettség; 

– gazdasági jártasság. 



A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– fényképes önéletrajz, részletes szakmai életút; 

– orvosi diploma szakvizsga dokumentumok másolata; 

– szakmai koncepció; 

– érvényes működési engedély; 

– érvényes erkölcsi bizonyítvány; 

– érvényes MOK tagság; 

– a pályázatának tartalmaznia kell a vezetésre vonatkozó programot, szakmai helyzetelemzésre épülő 

fejlesztési elképzeléssel; 

– nyilatkozat, hogy jogviszony létesítése esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget 

tesz; 

– nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot a pályázatok értékelésében résztvevő személyek 

megismerhetik. 

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

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 13. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Soós Ágnes főigazgató főorvos nyújt, a 06 

(1) 488-6111-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Országos Sportegészségügyi Intézet címére történő megküldésével 

(1113 Budapest, Karolina út 27.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 

azonosító számot: 54/2018, valamint a beosztás megnevezését: „orvosigazgató”. 

– elektronikus úton Dr. Soós Ágnes főigazgató főorvos részére a foig@osei.hu e-mail-címen keresztül. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 20. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– www.osei.hu; 

– www. kozigallas.gov.hu. 

*** 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése pályázatot hirdet az Egészségmegőrzési 

Központ (2400 Dunaújváros, Erkel kert 23.) intézményvezetői álláshelyek, magasabb vezetői 

megbízással történő betöltésére. 



A pályázatot meghirdető szerv: 

Neve: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése. 

Pontos címe: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1–2. 

A meghirdetett álláshely: 

Munkahely megnevezés és címe: Egészségmegőrzési Központ (2400 Dunaújváros, Erkel kert 23.). 

Vezetői beosztás: magasabb vezetői feladat megbízás alapján. 

Vezetői beosztás megnevezése: intézményvezető. 

Megbízás időtartama: 5 év. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A közalkalmazott által betölthető munkakör: egészségnevelő. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: az intézmény alapító okiratában meghatározott feladatok 

végrehajtása, az intézmény gazdasági, pénzügyi és munkaügyi tevékenységének megszervezése, 

irányítása, ellenőrzése. Az intézmény fenntartó által meghatározott céljainak megfelelő, jogszerű 

működésének biztosítása. Az intézményvezető vezeti az intézményt, felelős az intézmény szakszerű, 

törvényes működéséért, gazdálkodásáért. Tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény 

szakmai működését, a szakmai tevékenységek összehangolását. Gyakorolja a munkáltatói jogokat, 

biztosítja a működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket. 

Pályázati feltételek: 

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

rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz; 

– büntetlen előélet; 

– orvostudományi vagy egyéb egyetemi szintű végzettség, valamint 

– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés, vagy 

– legalább ötéves vezetői gyakorlat; 

– magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti 

jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető; 

– vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz; 

– az intézmény működtetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai, vezetői program; 

– a pályázati feltételként előírt végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok hiteles másolata; 



– a vezetői gyakorlat igazolása; 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– a magyar állampolgárságot igazoló személyazonosító igazolvány fénymásolata, külön jogszabály 

szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés igazolása, illetve bevándorlási, vagy 

letelepedési engedély fénymásolata; 

– nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy 

– az érintett hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges kezeléséhez; 

– a pályázó a személyazonosító igazolvány, vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés 

igazolás, illetve bevándorlási, vagy letelepedési engedély fénymásolatának benyújtásához 

hozzájárult; 

– az érintett a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja; 

– az érintett a pályázatának nyílt vagy zárt ülés keretében történő tárgyalását kéri. 

Bérezés és juttatások: 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 

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

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatokat személyesen Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Polgármestere titkárságán (Dunaújváros, Városháza tér 1. II. emelet 202. sz. helyiség), vagy postai 

úton Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere, 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. címen kell 

benyújtani 1 eredeti és 3 másolati példányban, zárt borítékban. Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő 12353/2018. azonosító számot, és az „Egészségmegőrzési Központ 

intézményvezetői pályázata” jeligét. 

A pályázat beérkezésének határideje: 2018. június 8. 12 óra. 

A pályázat elbírálásának rendje: a pályázatokról a 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendeletben 

meghatározott bizottság véleményének kikérését követően Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Közgyűlése dönt. A határidőn túl benyújtott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak 

akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek 

megfelel. A közgyűlés fenntartja a jogát, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa, és 

30 napon belül új pályázatot írjon ki. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 20. 

A magasabb vezetői beosztás 2018. október 1. napjától tölthető be. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Prajdáné Kustán Erzsébet intézményigazgatási 

ügyintéző nyújt a 06 (25) 544-324-es telefonszámon. 

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje: 



KÖZIGÁLLÁS publikálásának időpontja: 2018. május 3., mely időpont a pályázati határidő kezdő 

időpontja. 

– www.dunaujvaros.hu – 2018. május 3. 

*** 

Az érdi Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény (2030 Érd, Felső utca 39–41.) a közalkalmazottak 

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

ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: a kinevezés határozatlan idejű közalkalmazotti 

jogviszonyban történik. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

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

A munkavégzés helye: 2030 Érd, Felső utca 39–41. 

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

mellett a betegellátás orvos-szakmai feltételeinek biztosítása, a gyógyító-megelőző tevékenység 

tervezése, szervezése, ellenőrzése, irányítása, valamint az intézmény Szervezeti és Működési 

Szabályzatában meghatározott feladatok ellátása. 

Pályázati feltételek: 

– orvostudományi egyetemi végzettség, szakorvosi képesítés; 

– legalább 5 év gyakorló orvosi tevékenység; 

– legalább 3 éves vezetői gyakorlat; 

– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés vagy egészségügyi 

(szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon 

szerzett képesítés vagy jogi szakokleveles orvos szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítés 

(amennyiben a pályázó nem rendelkezik fenti képesítések egyikével sem, felmentés abban az 

esetben adható, ha a pályázó vállalja, hogy a kinevezés kezdő napjától számított 5 éven belül 

megszerzi az előírt képesítés valamelyikét); 

– büntetlen előélet; 

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása; 

– felhasználói szintű MS Office ( irodai alkalmazások). 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– több szakorvosi képesítés; 

– műtétes szakmában szerzett szakorvosi képesítés. 



Elvárt kompetenciák: 

– kiváló vezetői, kommunikációs és problémamegoldó készség; 

– rendszer- és egészségügyi kontrolling szemlélet. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– szakmai program az orvos-szakmai vezetésre vonatkozóan; 

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

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

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

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 22. 

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Bárány Zsolt főigazgató nyújt a 06 (23) 365-

600-as telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény-Érd címére történő 

megküldésével (2030 Érd, Felső utca 39–41.). Kérjük a borítékon feltüntetni az azonosító számot: 

2231/Kszk./2018., valamint a beosztás megnevezését: „orvosigazgató” vagy 

– személyesen: az intézmény titkárságán (2030 Érd, Felső utca 39–41.). 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 29. 

A pályázati kiírás a „Közigállás” honlapján 2018. május 26-án került közzétételre. 

*** 

A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó (6800 Hódmezővásárhely, 

Dr. Imre József u. 2.) 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, 

szakorvos-jelöltek, 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; 

– 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: KÖZIGÁLLÁS honlapon történő megjelenés dátuma: 2018. június 1. 

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, előre 

láthatóan 2018. augusztus 1-jétől. 



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

Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó címére (6800 Hódmezővásárhely, Dr. 

Imre József u. 2.) történő megküldésével. 

Azonosítószám: 2010-34-1/2018. 

*** 

Kanizsai Dorottya Kórház főigazgatója (8800 Nagykanizsa, Szekeres József utca 2–8.) a 

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

intézmény Urológiai osztályán, osztályvezető főorvos beosztás ellátására. 

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

vezetése, vezetésével összefüggő szervezési feladatok végrehajtása és zavartalan működésének 

biztosítása. Feladatait munkaköri leírása tartalmazza, azokat szakmai protokollok, módszertani 

útmutatók alapján látja el. Gyakorolja mindazon vezetői jogokat, melyeket az intézmény Szervezeti és 

Működési Szabályzata, valamint a vonatkozó jogszabályok biztosítanak számára. A kinevezés 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban urológus szakorvosi munkakörre és 5 évig terjedő 

határozott idejű vezetői megbízásra szól, 90 napos próbaidő kikötésével. 

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

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

Pályázati feltételek: 

– egyetem, urológus szakorvos; 

– urológia területén 5 év feletti szakmai tapasztalat; 

– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások); 

– büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– legalább 3–5 év vezetői tapasztalat; 

– tudományos munka, idegennyelv-ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– orvosi diploma és szakorvosi bizonyítvány másolata; 

– orvosi alapnyilvántartás igazolása; 

– érvényes működési nyilvántartás igazolása; 

– MOK tagság igazolása; 



– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan; továbbképzések, publikációk 

jegyzéke; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– hozzájárulási nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők 

megismerhetik. 

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

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 20. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Brünner Szilveszter főigazgató nyújt, a 06 

(93) 502-092-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Kanizsai Dorottya Kórház címére 

történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Szekeres József utca 2–8.). Kérjük a borítékon feltüntetni 

a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KDK/113-5/2018., valamint a munkakör 

megnevezését: „Osztályvezető főorvos”. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: az állás a pályázat elbírálása és a szakmai kollégium 

véleményezése után tölthető be. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 1. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: extra, kiemelt bérezés. 

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

KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 17. 

*** 

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

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

Erzsébet Kórház Központi intenzív osztály osztályvezető főnővér beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

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

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

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: irányítja és felügyeli az 

ápolási feladatok elvégzését szoros együttműködésben az osztály orvos-szakmai vezetőjével. 

Gondoskodik az anyagi eszközök hatékony felhasználásáról. Ellenőrzi a belső utasítások és a 

munkarend betartását, a dolgozók munkáját. Gondoskodik a napi munkaerőről, beosztásról, a 

terhelések arányos elosztásáról. Figyeli az ápolás korszerűsítésének lehetőségeit. Javaslatot tesz, 



tehet az ápolás színvonalának emelésére. Végzettségének, szakmai kompetenciájának megfelelően, a 

munkaköri leírása és a szakmai protokollok alapján végzi feladatait. 

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 rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– főiskola, intenzív szakápoló; 

– gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások); 

– egészségügyi alkalmasság; 

– büntetlen előélet, cselekvőképesség; 

– érvényes működési engedély és kamarai tagság. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakmai önéletrajz; 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata; 

– 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 legkorábban 2018. július 1. napjától tölthető 

be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 18. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bányácskiné Szabó Ildikó nyújt, a 06 (47) 525-

305-ös telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

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

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

azonosító számot: 07/05/2018, valamint a beosztás megnevezését: „Osztályvezető főnővér”, 

– elektronikus úton Bányácskiné Szabó Ildikó részére a titkarsag@svoek.hu e-mail-címen keresztül. 

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

állásfoglalása alapján. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 29. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 



– ÁEEK honlapja – 2018. május 14. 

– Közigállás honlapja – 2018. május 14. 

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

*** 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK ORVOSI ÁLLÁSOKRA 

Budapest 

Baranya megye 

Bács-Kiskun megye 

Békés megye 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

Csongrád megye 

Fejér megye 

Győr-Moson-Sopron megye 

Hajdú-Bihar megye 

Heves megye 

Jász-Nagykun-Szolnok megye 

Komárom-Esztergom megye 

Nógrád megye 

Pest megye 

Nagykőrös Város Önkormányzat (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.) pályázati felhívása. 

A munkahely és munkakör megnevezése: Nagykőrös III. számú házi gyermekorvosi alapellátási 

körzet Nagykőrös, Széchényi tér 8., házi gyermekorvos. 

Ellátandó feladat: 

– a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglalt feladatok ellátása /iskola egészségügyi feladatok ellátása 

is; 

– területi ellátási kötelezettséggel; 

– vállalkozási formában; 

– az ügyeleti ellátásban való részvétel önkéntes vállalásával; 



– önkormányzattal kötött feladatellátási szerződés szerint. 

Pályázati feltételek: 

– a 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglalt 

képesítési feltételek megléte; 

– szakmai alkalmassági orvosi vélemény; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– képesítést igazoló okiratok hiteles másolata; 

– szakmai önéletrajz, motivációs levél; 

– Állami Egészségügyi Ellátó Központ által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel igazolása; 

– MOK tagság igazolása; 

– nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati anyag elbírálásában résztvevők a 

pályázatot megismerjék, és abba betekintsenek. 

A pályázat beadásának határideje: a megjelenéstől számított 30 napon belül. 

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázatot Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-

testülete bírálja el, a pályázati határidő lejártát követő ülésen. 

Szolgálati lakás kérdése személyes egyeztetés tárgyát képezi. 

A praxisjog térítésmentesen kerül átadásra. 

Az álláshely betölthető: a pályázatok elbírálása után, a szükséges engedélyeztetési eljárást követően. 

A pályázat benyújtása: zárt borítékban „Házi gyermekorvosi pályázat” megjelöléssel, Dr. Czira 

Szabolcs polgármester, 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

Felvilágosítás kérhető: Aczél Zoltánnétól, az Önkormányzati Iroda vezetőjétől a 06 (53) 550-310-es 

telefonszámon. 

A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül 

eredménytelennek nyilvánítsa. 

A pályázat további közzétételének helye: Nagykőrös város honlapja. 

Somogy megye 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

Tolna megye 

Vas megye 

Veszprém megye 



Zala megye 

*** 

PÁLYÁZATI HIRDEMTMÉNYEK GYÓGYSZERÉSZI,  

GYÓGYSZERTÁRI ASSZISZTENSI ÁLLÁSOKRA 

Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak (1125 Budapest, Diós árok 1–3.) a 

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

János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak Központi Gyógyszertár intézeti főgyógyszerész 

beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

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

A munkavégzés helye: 1125 Budapest, Diós árok 1–3. 

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

ellátása. Expediálás. Magisztrális készítmények előállítása. A szükséges mennyiségű és minőségű 

gyógyszerek, vegyszerek, szerobakteriológiai készítmények, diagnosztikumok beszerzése és 

készletben tartása, szervezett kiadása. A közvetlen lakossági ellátást biztosító patika szakmai 

irányítása, a NEAK finanszírozási szerződésben foglaltak szerint. Gyógyszerterápiás Bizottságban 

részvétel, felkérésre ad hoc és állandó bizottságok munkájában való részvétel. 

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

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

Pályázati feltételek: 

– egyetem, gyógyszerész diploma, kórházi gyógyszerészeti szakvizsga; 

– minimum 5 éves kórházi gyógyszertári szakmai tapasztalat; 

– büntetlen előélet. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– angol vagy német nyelvismeret; 

– közgazdasági vagy jogi végzettség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes, fényképes szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– végzettségeket, képzettséget igazoló dokumentumok másolatai; 



– szakmai-vezetési elképzelések; 

– MGYK tagságot igazoló kártya másolata; 

– érvényes működési nyilvántartás igazolásának másolata; 

– hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a 

pályázati eljárással összefüggésben kezeljék, a bírálatban résztvevők megismerjék és véleményezzék; 

– a munkakörre történő kiválasztás esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. 

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

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 6. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szent János Kórház és Észak-budai 

Egyesített Kórházak címére történő megküldésével (1125 Budapest, Diós árok 1–3. Emberi Erőforrás 

Gazdálkodási Osztály. 20. épület). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 

azonosító számot: 28/2018., valamint a beosztás megnevezését: „Intézeti főgyógyszerész”. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 20. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– www.janoskorhaz.hu – 2018. június 15.; 

– www.aeek.hu – 2018. június 15. 

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

 


