Pályázati hirdetmény betölthető állásokra
2019. EüK 12. szám pályázati felhívás
hatályos: 2019.07.19 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
Debreceni Egyetem Klinikai Központ (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.) Belgyógyászati Klinika
igazgatója a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján
pályázatot hirdet a DE Klinikai Központ Belgyógyászati Klinika A épületébe klinikai vezető ápoló
beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2019. november 1-jétől 2024.
június 30-ig szól.
A munkavégzés helye: 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 Kjt. rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
– egészségügyi főiskolai vagy egyetemi diploma,
– vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban
áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség,
– jó kommunikációs készség, alkalmazkodó képesség, precizitás, terhelhetőség,
– magyar állampolgár vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– diplomás ápoló oklevél, egyetemi okleveles ápoló végzettség, egészségügyi menedzser oklevél,
– egészségügyi területen szerzett 10 éves szakmai gyakorlat,
– egészségügyi területen szerzett 3 éves vezetői tapasztalat,
– felhasználói szintű számítógépes ismeretek,
– MedSolution informatikai rendszer ismerete,
– angol nyelv társalgási szintű 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,
– szakmai önéletrajz,
– a végzettséget, szakképzettséget, idegennyelv-tudást igazoló iratok másolata,
– érvényes működési nyilvántartási kártya másolata,
– MESZK-kártya másolata
– minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálásánál fontosnak tart,
– külső pályázónál 3 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 2019. november 1. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 31.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Klinikai Központ
Belgyógyászati Klinika igazgatója címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OIB/84-1/2019.,
valamint a beosztás megnevezését: klinikai vezető ápoló.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.unideb.hu – 2019. július 1.

***
A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet (9400 Sopron, Győri út 15.) pályázatot
hirdet II. Mozgásszervi rehabilitációs osztály osztályvezető főorvosi állására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű, főorvosi/szakorvosi munkakörben.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: az osztályvezető főorvosi megbízás határozott időre, 5 évre szól.
A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron Megye, 9494 Sopron-Balf, Fürdő sor 8.
A munkakörhöz tartozó feladatok:
– feladata az osztály munkájának megszervezése és zavartalan működésének irányítása,
– orvosi- és szervezési tevékenység ellátása, továbbá a dokumentációs és jelentési kötelezettséggel
járó feladatok ellátása,
– az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. évi törvény
rendelkezései alapján, illetve megegyezés szerint.
Pályázati feltételek:
– orvosi diploma,
– mozgásszervi rehabilitáció szakképesítés,
– legalább 10 éves szakmai gyakorlat,
– büntetlen előélet,
– egészségügyi alkalmasság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– további szakképesítés,
– tudományos fokozat,
– idegen nyelv ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz,
– képesítést igazoló oklevelek másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– Orvosok Országos Nyilvántartásáról másolat (alapnyilvántartás),

– érvényes működési nyilvántartás igazolásának másolata,
– kamarai tagság igazolása,
– nyilatkozat, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati
anyagot megismerhetik,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás a pályázat elbírálását követően azonnal
betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 25.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kulcsár Dániel mb. főigazgató nyújt a 06
(99) 514-243-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs
Intézet címére 6 egyező példányban történő megküldésével (9400 Sopron, Győri utca 15.)
A pályázat elbírálásának határideje: pályázati határidő lejártát követő 60. nap.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– a kórház honlapján (www.sopronigyogykozpont.hu): 2019. július 25.,
– Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság honlapján: 2019. július 25.,
– ÁEEK honlapján: 2019. július 25.
***
A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet (9400 Sopron, Győri út 15.) pályázatot
hirdet Reumatológiai és fizikoterápiás szakrendelés szakorvosi állására. A kinevezés határozatlan
idejű közalkalmazotti jogviszonyban, teljes munkaidőben szakorvos munkakörre történik.
A munkavégzés helye: 9400 Sopron, Győri út 15.
A munkakörhöz tartozó feladatok: járóbeteg-ellátás területén szakorvosi teendők ellátása.
Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. évi törvény
rendelkezései alapján, illetve megegyezés szerint.
Pályázati feltételek:
– orvosi diploma,
– reumatológiai szakképesítés,
– legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– büntetlen előélet,

– egészségügyi alkalmasság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– további szakképesítés,
– idegen nyelv ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz,
– képesítést igazoló oklevelek másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– Orvosok Országos Nyilvántartásáról másolat (alapnyilvántartás),
– érvényes működési nyilvántartás igazolásának másolata,
– kamarai tagság igazolása,
– nyilatkozat, amelybe hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati
anyagot megismerhetik,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul.
A beosztás betölthetőségének időpontja: az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 9.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kulcsár Dániel mb. főigazgató nyújt a 06
(99) 514-243-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs
Intézet címére 3 egyező példányban történő megküldésével (9400 Sopron, Győri utca 15.).
A pályázat elbírálásának határideje: pályázati határidő lejártát követő 30. nap.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– a kórház honlapján (www.sopronigyogykozpont.hu): 2019. július 25.,
– Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság honlapján: 2019. július 25.,
– ÁEEK honlapján: 2019. július 25.
***
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent
István utca 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. § alapján

pályázatot hirdet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Mátészalkai
tagkórházának Szülészet-nőgyógyászati 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, 5 évre szól.
A munkavégzés helye: 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 Kjt. rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetemi diploma, szülészet-nőgyógyászat 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,
– 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 2019. szeptember 15. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Miterli Edina nyújt, a 06 (42) 599-700/2117-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: 162/2019, 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: 2019. szeptember 14.
KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 4.
***
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent
István utca 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján
pályázatot hirdet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Mátészalkai
tagkórházának Röntgen 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, 5 évre szól.
A munkavégzés helye: 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 Kjt. rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetemi diploma, radiológia 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,
– 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 2019. szeptember 15. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 21.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Miterli Edina nyújt, a 06 (42) 599-700/2117-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: 163/2019, 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: 2019. szeptember 14.
KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 4.
***
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent
István utca 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. § alapján
pályázatot hirdet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Mátészalkai
tagkórházának Sürgősségi Betegellátó 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, 5 évre szól.
A munkavégzés helye: 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 Kjt. rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetemi diploma, belgyógyászat szakvizsga és sürgősségi orvostan szakvizsga és oxyológia
szakvizsga,
– szakirányú területen szerzett, 5 év feletti szakmai tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– honvéd- és katasztrófaorvostan szakvizsga,
– 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,
– 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 2019. szeptember 15. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 21.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Miterli Edina nyújt, a 06 (42) 599-700/2117-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: 164/2019, 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: 2019. szeptember 14.
KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 4.
***
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYVEZETŐI
ÉS ORVOSVEZETŐI ÁLLÁSOKRA
Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény (Kjt.) 20/A.–20/B. §-a, 22/B. §-a, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.)
208–211. §-a, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (Kjt. vhr.) 4. §ában és 7. §-ában meghatározottak szerint, továbbá az egészségügyi közintézmények vezetőjének és
vezetőhelyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében
kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 1. §-a és 6. §-a
alapján 2019. április 2. napján pályázatot írt ki a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
főigazgatói munkaköre betöltésére.
A megbízási jogkör gyakorlója a vezetői pályázati eljárás során nem élt a megbízási jogával, ennek
megfelelően a kiírt pályázat eredménytelen.
A Kjt. vhr. 4. § (3) bekezdése értelmében az ÁEEK a fenti jogszabályok alapján ismételten pályázatot
hirdet a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet (1106 Budapest, Maglódi út 89–91.) főigazgatói
(intézményvezetői) munkakör munkaviszony keretében történő ellátására.
Munkáltató: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (Eütv.) 155. § (1) bekezdés d) pontja,
valamint a (4) bekezdés d) pontja alapján a munkaviszony létesítése és megszüntetése az
egészségügyért felelős miniszter kizárólagos jogkörébe tartozik, az egyéb munkáltatói jogok
gyakorlására az ÁEEK főigazgatója jogosult.
Munkakör: főigazgató (intézményvezető).
A jogviszony időtartama: legfeljebb 5 éves határozott időre szól, 3 hónapos próbaidő kikötésével.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet, 1106 Budapest, Maglódi út 89–91.
A főigazgató feladata: az önálló költségvetési szervként működő intézmény teljes munkaidőben
történő vezetése. Ennek keretében, jogszabályi előírások megtartásával és az intézmény alapító
okiratában, valamint szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak figyelembevételével
irányítja, szervezi és ellenőrzi a vezetése alatt álló intézményt. Rendszeresen ellenőrzi, hogy az

intézmény számára kitűzött feladatok a jogszabályoknak megfelelően, határidőre és az intézmény
érdekeinek megfelelően teljesüljenek.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó egyéb feladatok:
Az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági működésének tervezése, szervezése, továbbá:
– a költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása,
– az intézmény dolgozói felett a meghatározott munkáltatói jogkör gyakorlása,
– az intézmény szakmai és gazdasági területeinek működésével kapcsolatos tervezési, szervezési
tevékenység irányítása, a belső kontrollrendszer működtetése, a nyújtott egészségügyi szolgáltatások
folyamatos ellenőrzése,
– részvétel az egészségügyi struktúra-átalakításban és a térségi munkamegosztás kialakításában az
egészségügyi ellátások és a gazdasági-műszaki feladatok területén, együttműködésben a térség többi,
ÁEEK fenntartásába tartozó intézménnyel,
– az ÁEEK-kel való szoros együttműködés,
– a szervezeti és működési szabályzat elkészítése és a kötelezően előírt szabályzatok, továbbá az
intézmény működését segítő egyéb szabályozások kiadása,
– az intézmény és a szervezeti egységek tevékenységének folyamatos értékelése,
– az orvosi és egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók
továbbképzésének biztosítása és felügyelete,
– a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, (nemzetközi
intézményekkel) kapcsolattartás,
– minőségirányítási rendszer működtetése,
– ügyiratkezelés irányítása és ellenőrzése.
Munkabér: a főigazgató munkabére az Mt.-ben meghatározottak szerint az egészségügyi intézmény
költségvetésének figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.
Pályázati feltételek:
– (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintű végzettség1,
– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés2,
– legalább 5 éves vezetői gyakorlat3,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség.

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 13. § (1) bekezdés a) és
b) pontjaiban meghatározott feltételek fennállása esetén a főigazgató egészségügyi szolgáltatónál
más vezetői megbízatást nem tölthet be, továbbá az Mt. 211. § (1) bekezdése alapján további
munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesíthet. Ez utóbbitól megállapodás alapján el lehet térni.
A főigazgató egészségügyi tevékenységet – az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló
2006. évi XCVII. törvény alapján, Magyar Orvosi Kamarai tagság mellett – csak a szakképesítése
szerinti egészségügyi tevékenység gyakorlási jogának fenntartásához szükséges mértékben, az egyéb
munkáltatói jogkör gyakorlója előzetes engedélyében foglalt időtartamban végezhet, azzal, hogy
ezen tevékenysége semmilyen formában nem akadályozhatja a munkaszerződésében meghatározott
munkaköre munkaidőben történő ellátását.
Az Mt. 211. § (2) bekezdése alapján a főigazgató
– nem szerezhet részesedést – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés
kivételével – a munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet is végző, vagy a
munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdálkodó szervezetben,
– nem köthet a saját nevében vagy javára a munkáltató tevékenységi körébe tartozó ügyletet,
továbbá
– köteles bejelenteni, ha a hozzátartozója tagja a munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló
tevékenységet is folytató vagy a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdasági
társaságnak, vagy vezetőként munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesített az ilyen tevékenységet is
folytató munkáltatónál.
A felek az Mt. 211. § (2) bekezdésében foglaltaktól megállapodásuk alapján eltérhetnek.
A főigazgatói megbízás az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII.
törvény értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– kórházban szerzett vezetői tapasztalat,
– orvosi szakvizsga megléte,
– széleskörű informatikai ismeretek,
– válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat,
– idegen nyelv ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– végzettséget igazoló okiratok másolatai,
– a pályázó személyes adatait tartalmazó részletes – a https://www.aeek.hu/felsovezetoi-palyazatok
weboldalról letölthető – fényképes, szakmai adatlap,
– motivációs levél,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó 5 éves program, mely tartalmazza a szakmai
helyzetelemzésre épülő és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési
elképzeléseket, valamint a térség egyéb intézményeivel való stratégiai együttműködést,
– 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 igazolása4.
A munkakör betölthetőségének időpontja várhatóan: a megbízási jogkör gyakorlója a pályázati
határidő lejártát követő 60 napon belül dönt a vezetői megbízásról.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyminisztérium Közszolgálati Személyzetfejlesztési
Főigazgatóság (a továbbiakban: KSZF) hivatalos oldalán történő közzétételtől számított 30 napon
belül.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az ÁEEK (1525 Budapest 114. Pf. 32) címére történő megküldésével.
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot ÁEEK/KMIII/BZsK/01, valamint a munkakör megnevezését: Főigazgatói pályázat: Bajcsy-Zsilinszky Kórház és
Rendelőintézet, és
– elektronikus úton a humanpolitika3@aeek.hu e-mail-címre.
A pályázat benyújtása akkor tekinthető megtörténtnek, ha a feltüntetett határidőig mind postai mind
elektronikus úton beérkezett a megadott címekre.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázati eljárás lefolytatása, illetve a pályázatok elbírálása
a Kjt. 20/A. §-ában, valamint a Kjt. vhr.-ben foglaltak szerint történik. A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6)
bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság véleményezi. A bizottság
tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek. Az Eütv. 155. § (4) bekezdésének d)
pontja alapján a főigazgatóval történő munkaviszony létesítése az ÁEEK főigazgatójának javaslatára
az egészségügyért felelős miniszter jogkörébe tartozik.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártától számított
60 napon belül.
A pályázati kiírás további közzétételének helye: a KSZF és az ÁEEK honlapján.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet elektronikus úton, a humanpolitika3@aeek.hu e-mailcímen.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasokminiszteriuma és a www.aeek.hu honlapon, továbbá a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
honlapján szerezhetnek.

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.
***
Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény (Kjt.) 20/A.–20/B. §-a, 22/B. §-a, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.)
208–211. §-a, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (Kjt. vhr.) 4. §ában és 7. §-ában meghatározottak szerint, továbbá az egészségügyi közintézmények vezetőjének és
vezetőhelyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében
kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 5. §-a és 6. §-a
alapján 2019. április 2. napján pályázatot írt ki a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
gazdasági igazgatói munkakör betöltésére.
A megbízási jogkör gyakorlója a vezetői pályázati eljárás során nem élt a megbízási jogával, ennek
megfelelően a kiírt pályázat eredménytelen.
A Kjt. vhr. 4. § (3) bekezdése értelmében az ÁEEK a fenti jogszabályok alapján ismételten pályázatot
hirdet a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet (1089 Budapest, Üllői út 86.) gazdasági
igazgatói munkakör munkaviszony keretében történő ellátására.
Munkáltató: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (Eütv.) 155. § (1) bekezdés e) pontja,
valamint a (4) bekezdés d) pontja alapján a munkaviszony létesítése és megszüntetése az
egészségügyért felelős miniszter kizárólagos jogkörébe tartozik, a díjazás megállapítása az ÁEEK
főigazgatójának jogkörébe tartozik, az egyéb munkáltatói jogok gyakorlására az Intézmény
főigazgatója jogosult.
Munkakör: gazdasági igazgató.
A jogviszony időtartama: legfeljebb 5 éves határozott időre szól, 3 hónapos próbaidő kikötésével.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet (1106 Budapest, Üllői út 86.)
A gazdasági igazgató feladata: a szervezet működésével összefüggő gazdasági, pénzügyi és a
számviteli rendszer stratégiájának kialakítása és működtetése a mindenkor hatályos jogszabályok
figyelembevételével, teljes munkaidőben történő munkavégzés keretében.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
A gazdasági szervezet irányítása, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendeletben rögzített feladatok ellátása, ezen belül:
– a költségvetési szerv előirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási,
adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátása,
– az intézmény működésével összefüggő gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelős irányítása,

– az intézmény működtetésével, üzemeltetésével, a beruházásokkal, a vagyon használatával
kapcsolatos feladatok ellátása,
– az intézmény éves költségvetésének és az előírt féléves és év végi beszámolóinak, pénzforgalmi
jelentéseinek elkészítése, a költségvetés és beszámolók adatai valódiságának biztosítása,
– a bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó előírások
érvényesítése,
– szoros együttműködés az ÁEEK-kel.
Munkabér: a gazdasági igazgató munkabére az Mt.-ben meghatározottak szerint az egészségügyi
intézmény költségvetésének figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.
Pályázati feltételek:
Az EüMr. valamint az Ávr. alapján:
– felsőoktatásban szerzett végzettség5 és emellett:
– okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy ezzel
egyenértékű szakképesítés, vagy gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői
– 2012. január 1. előtt az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti ellenjegyzői -, vagy
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok
ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább 5 éves igazolt szakmai gyakorlat, valamint
mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség,
valamint
– legalább 3 éves vezetői gyakorlat6,
– a gazdasági vezetőnek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében
szerepelnie kell az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a
tevékenység ellátására jogosító engedéllyel,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség.
Az Mt. 211. § (2) bekezdése alapján a gazdasági igazgató
– nem szerezhet részesedést – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés
kivételével – a munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet is végző, vagy a
munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdálkodó szervezetben,
– nem köthet a saját nevében vagy javára a munkáltató tevékenységi körébe tartozó ügyletet,
továbbá
– köteles bejelenteni, ha a hozzátartozója tagja a munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló
tevékenységet is folytató vagy a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdasági
társaságnak, vagy vezetőként munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesített az ilyen tevékenységet is
folytató munkáltatónál.

A felek az Mt. 211. § (2) bekezdésében foglaltaktól megállapodásuk alapján eltérhetnek.
A gazdasági igazgatói munkakör betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló
2007. évi CLII. törvény értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egészségügyi szolgáltatónál pénzügyi, gazdasági területen szerzett legalább 3–5 éves vezetői
gyakorlat, vagy
költségvetési szervnél pénzügyi, gazdasági területen szerzett legalább 3–5 éves vezetői gyakorlat,
– közbeszerzési eljárásokra vonatkozó szakmai ismeretek, illetve gyakorlat,
– széleskörű informatikai ismeretek,
– idegen nyelv ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– végzettséget igazoló okiratok másolatai,
– a pályázó személyes adatait tartalmazó, részletes – a https://www.aeek.hu/felsovezetoi-palyazatok
weboldalról letölthető – fényképes szakmai adatlap,
– motivációs levél,
– az intézmény gazdasági vezetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes, 5 éves program,
– 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 igazolása7.
A munkakör betölthetőségének időpontja várhatóan: a megbízási jogkör gyakorlója a pályázati
határidő lejártát követő 60 napon belül dönt a vezetői megbízásról.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyminisztérium Közszolgálati Személyzetfejlesztési
Főigazgatóság (a továbbiakban: KSZF) hivatalos oldalán történő közzétételtől számított 30 napon
belül.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az ÁEEK (1525 Budapest 114. Pf. 32) címére történő megküldésével.
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ÁEEK/KMIII/HPOGyI/02, valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági Igazgatói pályázat: Heim Pál Országos
Gyermekgyógyászati Intézet, és

– elektronikus úton a humanpolitika3@aeek.hu e-mail-címre.
A pályázat benyújtása akkor tekinthető megtörténtnek, ha a feltüntetett határidőig mind postai mind
elektronikus úton beérkezett a megadott címekre.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázati eljárás lefolytatása, illetve a pályázatok elbírálása
a Kjt. 20/A. §-ában, valamint a Kjt. vhr.-ben foglaltak szerint történik.
A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott
bizottság véleményezi. A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.
Az Eütv. 155. § (4) bekezdésének e) pontja alapján a gazdasági igazgatóval történő munkaviszony
létesítése az ÁEEK főigazgatójának javaslatára az egészségügyért felelős miniszter jogkörébe tartozik.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártától számított
60 napon belül.
A pályázati kiírás közzétételének helye: a pályázati felhívás megjelenik a KSZF és az ÁEEK honlapján.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet elektronikus úton, a humanpolitika3@aeek.hu e-mailcímen.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt: a www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasokminiszteriuma és a www.aeek.hu honlapon, továbbá a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati
Intézet honlapján szerezhetnek.
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 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ (MH EK) (1134 Budapest, Róbert K. krt. 44.)
parancsnoka pályázatot hirdet a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, Honvédkórház, Központi
Radiológiai és Diagnosztikai Osztály osztályvezető főorvos munkakör ellátására a honvédelmi
alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008.
(XII. 31.) Korm. rendelet alapján az alábbi feltételekkel.
A Központi Radiológiai és Diagnosztikai Osztály, osztályvezető főorvos feladata:
– az MH EK Központi Radiológiai és Diagnosztikai Osztály tevékenységének szervezése, működésének
szakmai és operatív irányítása,
– szakorvosi feladatok ellátása a jogszabályok, szakmai protokollok, szakmai irányelvek, módszertani
útmutatók, valamint a munkaköri leírás alapján az MH EK ellátási területéhez tartozó betegek
vonatkozásában.
A munkakör honvédelmi alkalmazottal tölthető be.

Munkavégzés helye: Magyar Honvédség Egészségügyi Központ I. számú telephelye (1134 Budapest,
Róbert Károly krt. 44.) és II. számú telephelye (1062 Budapest, Podmaniczky utca 111.)
A munkakör betöltésének várható ideje: a pályázat elbírálását követően, azonnal.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet,
– orvostudományi egyetemi végzettség,
– radiológiai szakorvosi szakképesítés,
– legalább 5 év kórházi szakorvosi szakmai gyakorlat,
– legalább 5 év középszintű szakmai és vezetői gyakorlat,
– MOK-tagság,
– érvényes működési nyilvántartás,
– stabil felhasználó szintű IT ismeretek,
– munkaköri egészségügyi alkalmasság.
Munkakör betöltésének feltételei:
– a pályázat elnyerése esetén az osztályvezető főorvos munkakör betöltésének feltétele a Magyar
Honvédség Egészségügyi Központ Szervezeti és Működési Szabályzat fontos és bizalmas
munkakörökre vonatkozó melléklete alapján a szükséges biztonsági feltételeknek való megfelelés,
melynek vizsgálata a kinevezést megelőzően nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatásával történik,
– a pályázó vállalja, hogy az osztályvezető főorvosi munkakörrel történő megbízásakor
vagyonnyilatkozatot tesz.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– nukleáris medicina szakvizsga,
– intervenciós szakterületen szerzett jártasság,
– egészségügyi menedzser vagy annak megfelelő végzettség,
– több nyelv ismerete.
Kompetencia:
– csapatmunka, csapatépítő képesség,

– konfliktuskezelés, jó kapcsolatteremtő képesség,
– önállóság, határozott fellépés.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,
– a Központi Radiológiai és Diagnosztikai Osztályra vonatkozó szakmai tervet és az osztályvezető
főorvosi feladatkör ellátására vonatkozó elgondolást,
– az osztályvezető főorvosi munkakör ellátásához szükséges iskolai végzettséget, szakképesítést
tanúsító okiratok hitelesített másolatait,
– orvosi nyilvántartásba vételi engedély és érvényes működési nyilvántartás, valamint az orvosi
kamarai tagságot igazoló dokumentum másolatait,
– nyilatkozatot a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,
– nyilatkozatot a nemzetbiztonsági ellenőrzés végrehajtásának tudomásulvételéről,
– nyilatkozatot, melyben hozzájárul, hogy szakmai állásfoglalás céljából pályázati anyaga a MOK és a
Szakmai Kollégium felé megküldésre kerül,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amely legkésőbb a pályázó meghallgatásáig
benyújtható,
– referenciákat,
– a pályázati anyagot tartalmazó DVD/CD-t.
Az osztályvezető főorvosi megbízás időtartama: a pályázat elnyerése esetén határozatlan
időtartamú honvédelmi alkalmazotti jogviszony jön létre, határozott időtartamra (legfeljebb 5 év)
szóló vezetői megbízással.
Illetmény, juttatások: az illetmény megállapítására és a béren kívüli juttatásokra a honvédelmi
alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény, a honvédelmi alkalmazottak jogállásával
összefüggő kérdésekről szóló 21/2018. (XII. 28.) HM rendelet, az egészségügyi tevékenység
végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény, egyéb egészségügyi ágazati
jogszabályok, valamint az MH Egészségügyi Központ Kollektív Szerződésének rendelkezései
irányadóak, melytől a munkáltató saját hatáskörben eltérhet.
A pályázat benyújtásának határideje: legkésőbb a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság
kezelésében lévő internetes kiválasztási és pályáztatási elektronikus oldalon történő megjelenést
követő 30. nap. Amennyiben az a nap munkaszüneti nap, az azt követő munkanap 16.00-ig lehet
benyújtani személyesen, vagy postai úton.
A pályázatot a következő címre kell eljuttatni: Magyar Honvédség Egészségügyi Központ,
Személyügyi és Munkaügyi Osztály, 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44. A borítékon fel kell
tüntetni: „Pályázat a MH EK Honvédkórház, Radiológiai és Diagnosztikai Osztály, osztályvezető
főorvos munkakörre.”

A munkakör kapcsán dr. Muzsay Ildikó ezredes, MH EK Honvédkórház, mb. orvosigazgató nyújt
további tájékoztatást a 06 (1) 465-1800/71461-es telefonszámon.
A vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, a pályázók személyes meghallgatására kerül sor a
jelentkezési határidő lejártát követő 15 napon belül. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást
követő 30 napon belül írásos értesítést kapnak. Valamennyi pályázat titkosan kezelendő, azok
tartalma csak az érintettek előzetes hozzájárulásával hozható nyilvánosságra.
***
A Békés Megyei Központi Kórház (5700 Gyula, Semmelweis utca 1.) pályázatot hirdet Szemészeti
Osztály osztályvezető főorvosi állására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: a kinevezés határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszonyban, szakorvosi munkakörre történik.
A vezetői megbízás időtartama: az osztályvezetői főorvosi megbízás határozott időre, 5 évre szól.
A munkavégzés helye: 5700 Gyula, Semmelweis utca 1.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
– a fekvőbeteg osztály vezetése, a magas színvonalú szakmai működés biztosítása,
– az erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás,
– a betegellátást végző orvosok tevékenységének irányítása,
– a jogi és a szakmai szabályoknak megfelelő működésről való gondoskodás.
– a minőségfejlesztési rendszer működésének biztosítása a szervezeti egységben,
– a szervezeti egység munkatársai szakmai felkészültségének folyamatos ellenőrzése, a
teljesítmények értékelése,
– az etikai- és munkafegyelem betartásáról való gondoskodás.
Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a
kollektív szerződés rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– általános orvosi diploma,
– szemészeti szakvizsga,
– klinikumi gyakorlat: legalább 10 év szemészeti osztályon szerzett szakmai tapasztalat,
– menedzsment- és minőségügyi szemlélet,
– egyéni rátermettség,
– tudományos aktivitás.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– a szakterületen belül speciális területekben való jártasság,
– egyetemi gyakorlat,
– vezetői gyakorlat,
– tudományos fokozat,
– idegen nyelv ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz,
– végzettséget igazoló okiratok hiteles másolata,
– vezetői koncepció,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– érvényes működési nyilvántartás igazolásának másolata,
– publikációs jegyzékek,
– kamarai tagság igazolása,
– nyilatkozat, hogy a pályázatot az illetékes bizottság megismerhesse.
A munkakör/beosztás betölthetőségének időpontja: 2019. szeptember 2.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 31.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a Békés Megyei Központi Kórház címére 3
megegyező példányban történő megküldésével (5700 Gyula, Semmelweis utca 1.)
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 15.
A pályázati kiírás a Közigállás portálon 2019. június 25-én jelenik meg.
A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.bmkk.eu, valamint a www.aeek.hu honlapokon.
***
A Békés Megyei Központi Kórház (5700 Gyula, Semmelweis u. 1.) pályázatot hirdet Bőrgondozó
vezető főorvosi állására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: a kinevezés határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszonyban, szakorvosi munkakörre történik.
A vezetői megbízás időtartama: a gondozóvezetői főorvosi megbízás határozott időre, 5 évre szól.
A munkavégzés helye: 5700 Gyula, Semmelweis u. 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
– a szervezeti egység vezetése, a magas színvonalú szakmai működés biztosítása,
– az erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás,
– a jogi és a szakmai szabályoknak megfelelő működésről való gondoskodás.
– a minőségfejlesztési rendszer működésének biztosítása a szervezeti egységben,
– a szervezeti egység munkatársai szakmai felkészültségének folyamatos ellenőrzése, a
teljesítmények értékelése,
– az etikai- és munkafegyelem betartásáról való gondoskodás.
Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a
kollektív szerződés rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– általános orvosi diploma,
– bőrgyógyászati szakvizsga,
– legalább 10 év klinikumi gyakorlat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– a szakterületen belül speciális területekben való jártasság,
– egyetemi gyakorlat,
– vezetői gyakorlat,
– menedzsment és minőségügyi ismeretek,
– tudományos fokozat; tudományos aktivitás,
– idegennyelv-ismeret.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz,
– végzettséget igazoló okiratok hiteles másolata,
– vezetői koncepció,
– érvényes működési nyilvántartás másolata,
– publikációs jegyzékek,
– kamarai tagság igazolása,

– nyilatkozat, hogy a pályázatot az illetékes bizottság megismerhesse.
A munkakör/beosztás betölthetőségének időpontja: 2019. szeptember 2.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 31.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a Békés Megyei Központi Kórház címére 3
megegyező példányban történő megküldésével (5700 Gyula, Semmelweis u. 1.)
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 15.
A pályázati kiírás a Közigállás portálon 2019. június 25-én jelenik meg.
A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.bmkk.eu, valamint a www.aeek.hu honlapokon.
***
Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény (Kjt.) 20/A.–20/B. §-a, 22/B. §-a, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.)
208–211. §-a, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (Kjt. vhr.) 4. §ában és 7. §-ában meghatározottak szerint, továbbá az egészségügyi közintézmények vezetőjének és
vezetőhelyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében
kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 1. §-a és 6. §-a
alapján pályázatot hirdet a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház (5100 Jászberény, Szelei út 2.)
főigazgatói (intézményvezetői) munkakör munkaviszony keretében történő ellátására.
Munkáltató: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (Eütv.) 155. § (1) bekezdés d) pontja,
valamint a (4) bekezdés d) pontja alapján a munkaviszony létesítése és megszüntetése az
egészségügyért felelős miniszter kizárólagos jogkörébe tartozik, az egyéb munkáltatói jogok
gyakorlására az ÁEEK főigazgatója jogosult.
Munkakör: főigazgató (intézményvezető).
A jogviszony időtartama: legfeljebb 5 éves határozott időre szól, 3 hónapos próbaidő kikötésével.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Jászberényi Szent Erzsébet Kórház 5100 Jászberény, Szelei út 2.
A főigazgató feladata: az önálló költségvetési szervként működő intézmény teljes munkaidőben
történő vezetése. Ennek keretében, jogszabályi előírások megtartásával és az intézmény alapító
okiratában, valamint szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak figyelembevételével
irányítja, szervezi és ellenőrzi a vezetése alatt álló intézményt. Rendszeresen ellenőrzi, hogy az
intézmény számára kitűzött feladatok a jogszabályoknak megfelelően, határidőre és az intézmény
érdekeinek megfelelően teljesüljenek.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó egyéb feladatok:
Az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági működésének tervezése, szervezése, továbbá:

– a költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása,
– az intézmény dolgozói felett a meghatározott munkáltatói jogkör gyakorlása,
– az intézmény szakmai és gazdasági területeinek működésével kapcsolatos tervezési, szervezési
tevékenység irányítása, a belső kontrollrendszer működtetése, a nyújtott egészségügyi szolgáltatások
folyamatos ellenőrzése,
– részvétel az egészségügyi struktúra-átalakításban és a térségi munkamegosztás kialakításában az
egészségügyi ellátások és a gazdasági-műszaki feladatok területén, együttműködésben a térség többi,
ÁEEK fenntartásába tartozó intézménnyel,
– az ÁEEK-kel való szoros együttműködés,
– a szervezeti és működési szabályzat elkészítése és a kötelezően előírt szabályzatok, továbbá az
intézmény működését segítő egyéb szabályozások kiadása,
– az intézmény és a szervezeti egységek tevékenységének folyamatos értékelése,
– az orvosi és egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók
továbbképzésének biztosítása és felügyelete,
– a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, (nemzetközi
intézményekkel) kapcsolattartás,
– minőségirányítási rendszer működtetése,
– ügyiratkezelés irányítása és ellenőrzése.
Munkabér: a főigazgató munkabére az Mt.-ben meghatározottak szerint az egészségügyi intézmény
költségvetésének figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.
Pályázati feltételek:
– (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintű végzettség8,
– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés9,
– legalább 5 éves vezetői gyakorlat10,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség.
Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 13. § (1) bekezdés a) és
b) pontjaiban meghatározott feltételek fennállása esetén a főigazgató egészségügyi szolgáltatónál
más vezetői megbízatást nem tölthet be, továbbá az Mt. 211. § (1) bekezdése alapján további
munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesíthet. Ez utóbbitól megállapodás alapján el lehet térni.
A főigazgató egészségügyi tevékenységet – az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló
2006. évi XCVII. törvény alapján, Magyar Orvosi Kamarai tagság mellett – csak a szakképesítése
szerinti egészségügyi tevékenység gyakorlási jogának fenntartásához szükséges mértékben, az egyéb

munkáltatói jogkör gyakorlója előzetes engedélyében foglalt időtartamban végezhet, azzal, hogy
ezen tevékenysége semmilyen formában nem akadályozhatja a munkaszerződésében meghatározott
munkaköre munkaidőben történő ellátását.
Az Mt. 211. § (2) bekezdése alapján a főigazgató
– nem szerezhet részesedést – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés
kivételével – a munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet is végző, vagy a
munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdálkodó szervezetben,
– nem köthet a saját nevében vagy javára a munkáltató tevékenységi körébe tartozó ügyletet,
továbbá
– köteles bejelenteni, ha a hozzátartozója tagja a munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló
tevékenységet is folytató vagy a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdasági
társaságnak, vagy vezetőként munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesített az ilyen tevékenységet is
folytató munkáltatónál.
A felek az Mt. 211. § (2) bekezdésében foglaltaktól megállapodásuk alapján eltérhetnek.
A főigazgatói megbízás az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII.
törvény értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– kórházban szerzett vezetői tapasztalat,
– orvosi szakvizsga megléte,
– széleskörű informatikai ismeretek,
– válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat,
– idegen nyelv ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– végzettséget igazoló okiratok másolatai,
– a pályázó személyes adatait tartalmazó részletes – a https://www.aeek.hu/felsovezetoi-palyazatok
weboldalról letölthető – fényképes, szakmai adatlap,
– motivációs levél,
– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó 5 éves program, mely tartalmazza a szakmai
helyzetelemzésre épülő és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési
elképzeléseket, valamint a térség egyéb intézményeivel való stratégiai együttműködést,
– 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 igazolása11.
A munkakör betölthetőségének időpontja várhatóan: a megbízási jogkör gyakorlója a pályázati
határidő lejártát követő 60 napon belül dönt a vezetői megbízásról.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyminisztérium Közszolgálati Személyzetfejlesztési
Főigazgatóság (a továbbiakban: KSZF) hivatalos oldalán történő közzétételtől számított 30 napon
belül.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az ÁEEK (1525 Budapest 114. Pf. 32) címére történő megküldésével.
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot ÁEEK/ÉA/JSZEK/01,
valamint a munkakör megnevezését: Főigazgatói pályázat: Jászberényi Szent Erzsébet Kórház, és
– elektronikus úton a humanpolitika3@aeek.hu e-mail címre.
A pályázat benyújtása akkor tekinthető megtörténtnek, ha a feltüntetett határidőig mind postai mind
elektronikus úton beérkezett a megadott címekre.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázati eljárás lefolytatása, illetve a pályázatok elbírálása
a Kjt. 20/A. §-ában, valamint a Kjt. vhr.-ben foglaltak szerint történik. A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6)
bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság véleményezi. A bizottság
tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek. Az Eütv. 155. § (4) bekezdésének d)
pontja alapján a főigazgatóval történő munkaviszony létesítése az ÁEEK főigazgatójának javaslatára
az egészségügyért felelős miniszter jogkörébe tartozik.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártától számított
60 napon belül.
A pályázati kiírás további közzétételének helye: a KSZF és az ÁEEK honlapján.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet elektronikus úton, a humanpolitika3@aeek.hu e-mailcímen.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasokminiszteriuma és a www.aeek.hu honlapon, továbbá a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház honlapján
szerezhetnek.
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.
***

Lenti Város Önkormányzat (8960 Lenti, Zrínyi Mikós utca 4.) képviselő-testülete pályázatot ír ki a Dr.
Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet főigazgató magasabb vezető beosztás ellátására szóló
megbízással történő betöltésére az alábbi tartalommal.
A munkáltatói jogkör gyakorlója: Lenti Város Önkormányzat képviselő-testülete.
A munkavégzés helye: Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet, 8960 Lenti, Kossuth út 10.
A betöltendő magasabb vezetői megbízás feltétele: magasabb vezető beosztás ellátására megbízást
az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A betöltendő magasabb vezetői megbízás megnevezése: főigazgató (megbízott vezető).
A betöltendő munkakör megjelölése: szakorvos.
A betöltendő szakorvos munkakörhöz kapcsolódó közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A pályázat benyújtásának feltételei:
– (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintű végzettség,
– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés,
– legalább 5 éves vezetői gyakorlat,
– büntetlen előélet.
A magasabb vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás 5 évre, 2020. január 1-jétől 2024.
december 31-éig szól.
A magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
– az orvosigazgató megbízása, a megbízás visszavonása, illetve felettük az egyéb munkáltatói jogok
gyakorlása,
– az orvosigazgató és a gazdasági igazgató munkaköri leírásának meghatározása,
– az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogkör gyakorlása,
– a belső szabályzatok kiadása,
– az intézmény tevékenysége elleni panasz megvizsgálása és elintézése,
– az intézmény képviselete,
– az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása,
– házirend rendelkezései végrehajtásának ellenőrzése,
– az intézmény higiénés rendjének biztosítása és felügyelete,

– az intézményben nyújtott egészségügyi szolgáltatások folyamatos ellenőrzése,
– az orvosi és asszisztensi munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók továbbképzésének
biztosítása és felügyelete,
– tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai és gazdasági működésének valamennyi
területét,
– ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben és
döntésekben a vezető részére előírt feladatokat,
– megszervezi az intézmény belső ellenőrzését,
– elkészíti az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, kötelezően előírt szabályzatait, továbbá
az intézmény működését segítő egyéb szabályzatokat, rendelkezéseket,
– kapcsolatot tart a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel,
intézményekkel,
– kapcsolatot tart nemzetközi intézményekkel, szervezetekkel,
– támogatja az intézmény munkáját segítő testületek, szervezetek, közösségek tevékenységét,
– folyamatosan értékeli a vezetés, a szervezeti egységek, az intézmény tevékenységét, munkáját,
– az ellátás szervezési feladatok irányítása, kapcsolattartás az alapellátással, társintézményekkel,
szociális ellátással,
– minőségirányítási rendszer működtetése,
– ügyiratkezelés irányítása és ellenőrzése,
– mindaz, amit jogszabály a főigazgató hatáskörébe utal.
Juttatások: illetmény, vezetői pótlék a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
alapján; egyéb juttatások jogszabály alapján.
A pályázathoz csatolni kell:
– az iskolai végzettséget igazoló okiratok közjegyző által hitelesített másolatát,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a legalább 5 éves vezetői gyakorlatot igazoló munkáltatói igazolást,
– a pályázó nyilatkozatát, amelyben a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá, hogy a pályázati elbírálásában
résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik és abba betekinthetnek,

– nyilatkozatot az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint
előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.
A pályázati felhívás személyügyi központ honlapján való közzétételének időpontja: 2019. július 8.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 15.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidő lejártát követő első soron következő
képviselő-testületi ülés.
A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot személyesen vagy postai úton Lenti Polgármesteri
Hivatal címére (8960 Lenti, Zrínyi Miklós utca 4.) zárt borítékban kell benyújtani olyan módon, hogy
az a benyújtási határidő napján 13.30 óráig Lenti Polgármesteri Hivatalba beérkezzen. A borítékon fel
kell tüntetni a beosztás megnevezését: főigazgató (magasabb vezető).
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Hegedüsné Muk Andrea közigazgatási osztályvezetőnél lehet
személyesen, vagy a 06 (92) 553-950-es telefonszámon.
***
Az Orosházi Kórház (5900 Orosháza, Könd utca 59.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Csecsemő és gyermekgyógyászati 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, 5 évig szól.
A munkavégzés helye: 5900 Orosháza, Könd utca 59.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az osztály szakmai
munkájának tervezése, szervezése, irányítása, és ellenőrzése.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt., valamint egyedi
megállapodás rendelkezései irányadók.
Pályázati feltételek:
– orvosi diploma,
– csecsemő és gyermekgyógyászat szakvizsga,
– legalább 10 éves szakmai gyakorlat,
– 1–3 éves vezetői tapasztalat vagy vezetői koncepció ismertetése,
– büntetlen előélet.
Előnyt jelent:

– neonatológia szakvizsga,
– diagnosztikai jártasság.
Pályázat részeként benyújtandó iratok:
– szakmai önéletrajz,
– az osztály vezetésével kapcsolatos szakmai program, vezetői elképzeléseinek ismertetése,
– végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata,
– érvényes kamarai tagság igazolása,
– érvényes működési nyilvántartás igazolása,
– hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában résztvevők betekintési jogához,
– nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén a közalkalmazotti kinevezéskor 3 hónapnál nem
régebbi erkölcsi bizonyítványt nyújt be.
A beosztás betölthetőségének időpontja: 2019. október 1.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a vezetői megbízásról a Főigazgató dönt, a véleményező
bizottság és a szakmai kollégium javaslatát követően.
Beadási határidő: 2019. augusztus 15.
Elbírálási határidő: 2019. szeptember 15.
A pályázatok benyújtásának módja: a pályázatokat személyesen vagy postai úton az intézet
főigazgatójához, dr. Duray Gergőhöz kell benyújtani (5900 Orosháza, Könd utca 59.), a megpályázni
kívánt beosztás megnevezéssel.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatokról további információ
kérhető a HR- és munkaügyi osztályvezetőtől.
A Közszolgálati állásportálon történő közzététel napja: 2019. július 8. (www.kozigallas.gov.hu).
***
Szentendre Város Önkormányzat (2000 Szentendre, Városház tér 3.) képviselő-testülete pályázatot
hirdet Szentendre Város Egészségügyi Intézményei intézményvezetői állásra.
Betöltendő munkakör: intézményvezető.
Magasabb vezetői megbízás időtartama: 2020. január 1-jétől 2024. június 30-áig.
Kinevezés szerinti munkakör: képesítés szerinti munkakör.
Közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020. január 1.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
Munkavégzés helye: Szentendre Egészségügyi Intézményei (2000 Szentendre, Kanonok utca 1.)
Próbaidő: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 21/A. §
(4) bekezdésében foglaltak kivételével 3 hónap.
Ellátandó feladatok:
– ellátja az intézménnyel kapcsolatos általános tervezési, szervezési, irányítási és ellenőrzési
feladatokat,
– a Ferenczy Múzeumi Centrum gazdasági vezetőjével együttműködve irányítja az intézmény
gazdálkodását, ennek keretében gondoskodik a működés személyi és tárgyi feltételeinek
biztosításáról,
– gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézmény valamennyi dolgozója tekintetében,
– az intézményi költségvetés összeállításával javaslatot terjeszt elő az önkormányzat éves
költségvetéséhez,
– kapcsolatot tart Szentendre város és a vonzáskörzet önkormányzataival, az intézmény működési
területén élő lakosság választott képviselőivel, az EMMI Egészségügyért Felelős Államtitkárságával, a
NEAK-kal, a PMKH Szentendrei Járási Hivatalának Népegészségügyi Osztályával, a szakmai és
érdekvédelmi szervezetekkel.
Képesítési és egyéb feltételek:
– büntetlen előélet, továbbá annak igazolása, hogy nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés szerinti
büntetőeljárás hatálya alatt,
– magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkező vagy bevándorolt, letelepedett,
– az egészségügyi közintézmények vezetőjének és vezetőhelyetteseinek képesítési követelményeiről,
valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló
13/2002. (III. 28.) EüM rendelet (EüM rendelet) 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti
orvostudományi vagy egyéb egyetemi szintű végzettség és mesterképzési szakon szerzett
egészségügyi menedzser szakképesítés,
– EüM rendelet 1. § (1) bekezdés c) pontja szerint legalább 5 éves vezetői gyakorlat,
– kinevezés esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.
Pályázathoz csatolni kell:
– iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy
nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdésében foglalt büntetőeljárás hatálya alatt,

– fényképpel ellátott szakmai önéletrajzot,
– az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai programot,
– a képesítési feltételekben meghatározott vezetői gyakorlatról szóló igazolást,
– nyilatkozatot arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázatot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
– nyilatkozatot arról, hogy az EÜM rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti egészségügyi
menedzseri szakképzettség hiányában az intézményvezetői megbízást követő 5 éven belüli
megszerzését vállalja,
– nyilatkozatot arról, hogy a döntés meghozatala során kéri-e a képviselő-testület zárt ülésének
tartását.
Vezetői megbízás: 2020. január 1-jétől 2024. június 30-ig.
Pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 13.
Pályázat elbírálásának határideje: 2019. novemberi képviselő-testületi ülés.
Pályázat benyújtása: személyesen a Központi Iktatóban vagy postai úton, zárt borítékban Szentendre
Város Önkormányzat 2000 Szentendre, Városház tér 3. címre, jelige: „SZEI 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. Az EüM rendelet 1. § (1)
bekezdés a) pontjában előírt képesítési feltétel és a vezetői gyakorlat megléte alól a fenntartó
felmentést adhat.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt dr. Remele Antónia humánerőforrás-vezető
nyújt a 20/627-8899-es telefonszámon.
***
Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény (Kjt.) 20/A.–20/B. §-a, 22/B. §-a, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.)
208–211. §-a, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (Kjt. vhr.) 4. §ában és 7. §-ában meghatározottak szerint, továbbá az egészségügyi közintézmények vezetőjének és
vezetőhelyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében
kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 5. §-a és 6. §-a
alapján 2019. április 2. napján pályázatot írt ki a Jávorszky Ödön Kórház gazdasági igazgatói
munkakör betöltésére.

A megbízási jogkör gyakorlója a vezetői pályázati eljárás során nem élt a megbízási jogával, ennek
megfelelően a kiírt pályázat eredménytelen.
A Kjt. vhr. 4. § (3) bekezdése értelmében az ÁEEK a fenti jogszabályok alapján ismételten pályázatot
hirdet a Jávorszky Ödön Kórház (2600 Vác, Argenti Döme tér 1–3.) gazdasági igazgatói munkakör
munkaviszony keretében történő ellátására.
Munkáltató: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (Eütv.) 155. § (1) bekezdés e) pontja,
valamint a (4) bekezdés d) pontja alapján a munkaviszony létesítése és megszüntetése az
egészségügyért felelős miniszter kizárólagos jogkörébe tartozik, a díjazás megállapítása az ÁEEK
főigazgatójának jogkörébe tartozik, az egyéb munkáltatói jogok gyakorlására az Intézmény
főigazgatója jogosult.
Munkakör: gazdasági igazgató.
A jogviszony időtartama: legfeljebb 5 éves határozott időre szól, 3 hónapos próbaidő kikötésével.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Jávorszky Ödön Kórház, 2600 Vác, Argenti Döme tér 1–3.
A gazdasági igazgató feladata: a szervezet működésével összefüggő gazdasági, pénzügyi és a
számviteli rendszer stratégiájának kialakítása és működtetése a mindenkor hatályos jogszabályok
figyelembevételével, teljes munkaidőben történő munkavégzés keretében.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
A gazdasági szervezet irányítása, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendeletben rögzített feladatok ellátása, ezen belül:
– a költségvetési szerv előirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási,
adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátása,
– az intézmény működésével összefüggő gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelős irányítása,
– az intézmény működtetésével, üzemeltetésével, a beruházásokkal, a vagyon használatával
kapcsolatos feladatok ellátása,
– az intézmény éves költségvetésének és az előírt féléves és év végi beszámolóinak, pénzforgalmi
jelentéseinek elkészítése, a költségvetés és beszámolók adatai valódiságának biztosítása,
– a bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó előírások
érvényesítése,
– szoros együttműködés az ÁEEK-kel.
Munkabér: a gazdasági igazgató munkabére az Mt.-ben meghatározottak szerint az egészségügyi
intézmény költségvetésének figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.
Pályázati feltételek:

Az EüMr. valamint az Ávr. alapján:
– felsőoktatásban szerzett végzettség12 és emellett
– okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy ezzel
egyenértékű szakképesítés, vagy gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői
– 2012. január 1. előtt az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti ellenjegyzői -, vagy
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok
ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább 5 éves igazolt szakmai gyakorlat, valamint
mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség,
valamint
– legalább 3 éves vezetői gyakorlat13,
– a gazdasági vezetőnek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében
szerepelnie kell az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a
tevékenység ellátására jogosító engedéllyel,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség.
Az Mt. 211. § (2) bekezdése alapján a gazdasági igazgató
– nem szerezhet részesedést – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés
kivételével – a munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet is végző, vagy a
munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdálkodó szervezetben,
– nem köthet a saját nevében vagy javára a munkáltató tevékenységi körébe tartozó ügyletet,
továbbá
– köteles bejelenteni, ha a hozzátartozója tagja a munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló
tevékenységet is folytató vagy a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdasági
társaságnak, vagy vezetőként munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesített az ilyen tevékenységet is
folytató munkáltatónál.
A felek az Mt. 211. § (2) bekezdésében foglaltaktól megállapodásuk alapján eltérhetnek.
A gazdasági igazgatói munkakör betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló
2007. évi CLII. törvény értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egészségügyi szolgáltatónál pénzügyi, gazdasági területen szerzett legalább 3–5 éves vezetői
gyakorlat, vagy
– költségvetési szervnél pénzügyi, gazdasági területen szerzett legalább 3–5 éves vezetői gyakorlat,
– közbeszerzési eljárásokra vonatkozó szakmai ismeretek, illetve gyakorlat,
– széleskörű informatikai ismeretek,

– idegen nyelv ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– végzettséget igazoló okiratok másolatai,
– a pályázó személyes adatait tartalmazó, részletes – a https://www.aeek.hu/felsovezetoi-palyazatok
weboldalról letölthető – fényképes szakmai adatlap,
– motivációs levél,
– az intézmény gazdasági vezetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes, 5 éves program,
– 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 igazolása14.
A munkakör betölthetőségének időpontja várhatóan: a megbízási jogkör gyakorlója a pályázati
határidő lejártát követő 60 napon belül dönt a vezetői megbízásról.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyminisztérium Közszolgálati Személyzetfejlesztési
Főigazgatóság (a továbbiakban: KSZF) hivatalos oldalán történő közzétételtől számított 30 napon
belül.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az ÁEEK (1525 Budapest 114. Pf. 32) címére történő megküldésével.
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ÁEEK/KMII/JÖK/02, valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági Igazgatói pályázat: Jávorszky Ödön Kórház,
és
– elektronikus úton a humanpolitika3@aeek.hu e-mail-címre.
A pályázat benyújtása akkor tekinthető megtörténtnek, ha a feltüntetett határidőig mind postai mind
elektronikus úton beérkezett a megadott címekre.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázati eljárás lefolytatása, illetve a pályázatok elbírálása
a Kjt. 20/A. §-ában, valamint a Kjt. vhr.-ben foglaltak szerint történik.
A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott
bizottság véleményezi. A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.
Az Eütv. 155. § (4) bekezdésének e) pontja alapján a gazdasági igazgatóval történő munkaviszony
létesítése az ÁEEK főigazgatójának javaslatára az egészségügyért felelős miniszter jogkörébe tartozik.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártától számított
60 napon belül.

A pályázati kiírás közzétételének helye: a pályázati felhívás megjelenik a KSZF és az ÁEEK honlapján.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet elektronikus úton, a humanpolitika3@aeek.hu e-mailcímen.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt: a www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasokminiszteriuma és a www.aeek.hu honlapon, továbbá a Jávorszky Ödön Kórház honlapján
szerezhetnek.
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.
***
Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény (Kjt.) 20/A.–20/B. §-a, 22/B. §-a, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.)
208–211. §-a, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (Kjt. vhr.) 4. §ában és 7. §-ában meghatározottak szerint, továbbá az egészségügyi közintézmények vezetőjének és
vezetőhelyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében
kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 1. §-a és 6. §-a
alapján pályázatot hirdet a Csolnoky Ferenc Kórház (8200 Veszprém, Kórház utca 1.) főigazgatói
(intézményvezetői) munkakör munkaviszony keretében történő ellátására.
Munkáltató: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (Eütv.) 155. § (1) bekezdés d) pontja,
valamint a (4) bekezdés d) pontja alapján a munkaviszony létesítése és megszüntetése az
egészségügyért felelős miniszter kizárólagos jogkörébe tartozik, az egyéb munkáltatói jogok
gyakorlására az ÁEEK főigazgatója jogosult.
Munkakör: főigazgató (intézményvezető).
A jogviszony időtartama: legfeljebb 5 éves határozott időre szól, 3 hónapos próbaidő kikötésével.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Csolnoky Ferenc Kórház, 8200 Veszprém, Kórház utca 1.
A főigazgató feladata: az önálló költségvetési szervként működő intézmény teljes munkaidőben
történő vezetése. Ennek keretében, jogszabályi előírások megtartásával és az intézmény alapító
okiratában, valamint szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak figyelembevételével
irányítja, szervezi és ellenőrzi a vezetése alatt álló intézményt. Rendszeresen ellenőrzi, hogy az
intézmény számára kitűzött feladatok a jogszabályoknak megfelelően, határidőre és az intézmény
érdekeinek megfelelően teljesüljenek.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó egyéb feladatok:
Az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági működésének tervezése, szervezése, továbbá:
– a költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása,

– az intézmény dolgozói felett a meghatározott munkáltatói jogkör gyakorlása,
– az intézmény szakmai és gazdasági területeinek működésével kapcsolatos tervezési, szervezési
tevékenység irányítása, a belső kontrollrendszer működtetése, a nyújtott egészségügyi szolgáltatások
folyamatos ellenőrzése,
– részvétel az egészségügyi struktúra-átalakításban és a térségi munkamegosztás kialakításában az
egészségügyi ellátások és a gazdasági-műszaki feladatok területén, együttműködésben a térség többi,
ÁEEK fenntartásába tartozó intézménnyel,
– az ÁEEK-kel való szoros együttműködés,
– a szervezeti és működési szabályzat elkészítése és a kötelezően előírt szabályzatok, továbbá az
intézmény működését segítő egyéb szabályozások kiadása,
– az intézmény és a szervezeti egységek tevékenységének folyamatos értékelése,
– az orvosi és egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók
továbbképzésének biztosítása és felügyelete,
– a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, (nemzetközi
intézményekkel) kapcsolattartás,
– minőségirányítási rendszer működtetése,
– ügyiratkezelés irányítása és ellenőrzése.
Munkabér: a főigazgató munkabére az Mt.-ben meghatározottak szerint az egészségügyi intézmény
költségvetésének figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.
Pályázati feltételek:
– (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintű végzettség15,
– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés16,
– legalább 5 éves vezetői gyakorlat17,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség.
Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 13. § (1) bekezdés a) és
b) pontjaiban meghatározott feltételek fennállása esetén a főigazgató egészségügyi szolgáltatónál
más vezetői megbízatást nem tölthet be, továbbá az Mt. 211. § (1) bekezdése alapján további
munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesíthet. Ez utóbbitól megállapodás alapján el lehet térni.
A főigazgató egészségügyi tevékenységet – az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló
2006. évi XCVII. törvény alapján, Magyar Orvosi Kamarai tagság mellett – csak a szakképesítése
szerinti egészségügyi tevékenység gyakorlási jogának fenntartásához szükséges mértékben, az egyéb
munkáltatói jogkör gyakorlója előzetes engedélyében foglalt időtartamban végezhet, azzal, hogy

ezen tevékenysége semmilyen formában nem akadályozhatja a munkaszerződésében meghatározott
munkaköre munkaidőben történő ellátását.
Az Mt. 211. § (2) bekezdése alapján a főigazgató
– nem szerezhet részesedést – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés
kivételével – a munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet is végző, vagy a
munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdálkodó szervezetben,
– nem köthet a saját nevében vagy javára a munkáltató tevékenységi körébe tartozó ügyletet,
továbbá
– köteles bejelenteni, ha a hozzátartozója tagja a munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló
tevékenységet is folytató vagy a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdasági
társaságnak, vagy vezetőként munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesített az ilyen tevékenységet is
folytató munkáltatónál.
A felek az Mt. 211. § (2) bekezdésében foglaltaktól megállapodásuk alapján eltérhetnek.
A főigazgatói megbízás az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII.
törvény értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– kórházban szerzett vezetői tapasztalat,
– orvosi szakvizsga megléte,
– széleskörű informatikai ismeretek,
– válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat,
– idegen nyelv ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– végzettséget igazoló okiratok másolatai,
– a pályázó személyes adatait tartalmazó részletes – a https://www.aeek.hu/felsovezetoi-palyazatok
weboldalról letölthető – fényképes, szakmai adatlap,
– motivációs levél,
– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó 5 éves program, mely tartalmazza a szakmai
helyzetelemzésre épülő és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési
elképzeléseket, valamint a térség egyéb intézményeivel való stratégiai együttműködést,
– 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 igazolása18.
A munkakör betölthetőségének időpontja várhatóan: a megbízási jogkör gyakorlója a pályázati
határidő lejártát követő 60 napon belül dönt a vezetői megbízásról.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyminisztérium Közszolgálati Személyzetfejlesztési
Főigazgatóság (a továbbiakban: KSZF) hivatalos oldalán történő közzétételtől számított 30 napon
belül.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az ÁEEK (1525 Budapest 114. Pf. 32) címére történő megküldésével.
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot ÁEEK/KD/CSFK/01,
valamint a munkakör megnevezését: Főigazgatói pályázat: Csolnoky Ferenc Kórház, és
– elektronikus úton a humanpolitika3@aeek.hu e-mail címre.
A pályázat benyújtása akkor tekinthető megtörténtnek, ha a feltüntetett határidőig mind postai mind
elektronikus úton beérkezett a megadott címekre.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázati eljárás lefolytatása, illetve a pályázatok elbírálása
a Kjt. 20/A. §-ában, valamint a Kjt. vhr.-ben foglaltak szerint történik. A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6)
bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság véleményezi. A bizottság
tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek. Az Eütv. 155. § (4) bekezdésének d)
pontja alapján a főigazgatóval történő munkaviszony létesítése az ÁEEK főigazgatójának javaslatára
az egészségügyért felelős miniszter jogkörébe tartozik.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártától számított
60 napon belül.
A pályázati kiírás további közzétételének helye: a KSZF és az ÁEEK honlapján.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet elektronikus úton, a humanpolitika3@aeek.hu e-mailcímen.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasokminiszteriuma és a www.aeek.hu honlapon, továbbá a Csolnoky Ferenc Kórház honlapján
szerezhetnek.
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.
***
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK ORVOSI ÁLLÁSOKRA
Budapest

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata (1076 Budapest, Garay utca 5.)
pályázatot hirdet a területi ellátási kötelezettséggel működő, az egészségügyi alapellátásról és
körzeteinek kialakításáról szóló 19/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletében
meghatározott 30. számú háziorvosi körzetben, vállalkozási formában, határozatlan időre szóló
feladat-ellátási szerződés keretében heti 40 órában, a felnőtt háziorvosi feladatok ellátására.
Pályázati feltételek:
– a területi ellátási kötelezettséggel működtetett háziorvosi körzetekre vonatkozó hatályos
jogszabályokban foglalt feltételek megléte és vállalkozói formában való működtetés,
– büntetlen előélet,
– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkező, illetve letelepedett státusz,
– MOK-tagság,
– a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM
rendeletben előírt képesítési előírásoknak való megfelelés,
– az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény végrehajtásáról
szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII.
törvényben foglalt előírásoknak való megfelelés,
– vállalkozói formában való működtetés.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz,
– elérhetőségek,
– motivációs levél,
– iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,
– egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– MOK-tagság igazolása,
– Budapest Főváros Kormányhivatala által kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély
megszerzésének feltételei fennállnak,
– a vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata (társas vállalkozás esetén alapító
okirat/alapszabály és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata vagy egyéni vállalkozás esetén
a nyilvántartásba vételről szóló dokumentum),
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot
megismerhetik, és abba betekinthetnek,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak
nyilvános tárgyalásához.
A pályázat benyújtását követően hiánypótlásra nincs lehetőség.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 31.
A pályázat benyújtásának módja: postai úton, egy példányban kell benyújtani Budapest Főváros VII.
kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltató Irodájához (1076 Budapest, Garay
utca 5.). A borítékon kérjük feltüntetni: 30. számú háziorvosi körzet pályázata.
A pályázat elbírálásának módja, határideje: a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság a pályázat
benyújtására nyitva álló határidő lejártát követő ülésén dönt a nyertes pályázó személyéről. A
Bizottság fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné vagy érvénytelenné nyilvánítására. A
döntésről a pályázók legkésőbb az elbírálástól számított 8 napon belül írásban tájékoztatást kapnak.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a feladat-ellátási szerződés megkötését, illetve az
egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó véglegessé vált praxisengedély alapján a Nemzeti
Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően
azonnal.
A feladat-ellátási szerződés időtartama: a nyertes pályázóval az önkormányzat határozatlan idejű
feladat-ellátási szerződést köt.
Ellátandó lakosságszám: 1298 fő.
Háziorvosi rendelő címe: 1078 Budapest, István utca 35.
Illetmény és juttatások: az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő
finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet alapján a Nemzeti
Egészségbiztosítási Alapkezelő területi szervével kötött finanszírozási szerződés szerint.
A praxisjog megszerzésének ellenértéke: a meghirdetett háziorvosi körzet praxisjoga
térítésmentesen kerül átadásra a nyertes pályázó részére.
Egyéb információk: a feladat ellátását szolgáló rendelő az önkormányzat tulajdonában van, melyre
vonatkozóan az önkormányzat a nyertes pályázóval használati szerződést köt. A rendelő fenntartási
költségei a feladatellátót terhelik. A rendelő alapfelszereltségét jelentő bútorzat rendelkezésre áll.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet Urbancsokné Tóth Mónika szociális intézményi
referensnél a Toth.Monika@erzsebetvaros.hu emai-címen.
A pályázati kiírás közzétételének helye:
– www.erzsebetvaros.hu,
– www.oali.hu,

– Erzsébetváros újság,
– www.mok.hu.
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
Ács Város Önkormányzata (2941 Ács, Gyár utca 23.) pályázatot hirdet Ács város I. számú háziorvosi
körzet teljes körű ellátására, vállalkozási formában, területi ellátási kötelezettséggel.
Munkahely címe: 2941 Ács, Óvoda köz 1.
Pályázati feltételek:
– a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM
rendeletben foglalt képesítési előírásoknak való megfelelés,
– az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.)
Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek megléte.
Csatolandó dokumentumok:
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására,
– a képesítést igazoló okiratok fénymásolata (az eredeti okiratok bemutatása személyes találkozáskor
szükséges),
– részletes szakmai önéletrajz,
– orvosi alkalmassági vizsgálat meglétét igazoló okmány másolata,
– igazolás érvényes működési nyilvántartásról,
– a praxisjog átvételére vonatkozó előzetes megállapodás a jogot értékesítő háziorvossal,

– az alkalmazásban álló asszisztens továbbfoglalkoztatásának vállalása,
– nyilatkozat amelyben a pályázó vállalja, hogy a pályázati anyag elbírálásában részt vevők a közölt
adatait megismerjék.
Egyéb információk:
– az önkormányzat határozatlan idejű szerződést köt a nyertes pályázóval,
– az állás betöltése esetén az önkormányzat szolgálati lakást biztosít.
A pályázat benyújtásának határideje az Egészségügyi Közlönyben történő megjelenést követő 60.
nap.
Elbírálás határideje: a benyújtási határidőt követő 30 napon belül.
Az állás betölthetősége: 2020. január 1. napjától.
A pályázatok benyújtása: Ács Polgármesteri Hivatala (2941 Ács, Gyár utca 23.) címén, dr. Szentirmai
István polgármester részére, postai úton, 1 példányban, valamint elektronikusan a
polgarmester@acsvaros.hu címre. A postai úton feladott pályázat borítékján kérjük feltüntetni:
„Háziorvosi pályázat”.
A képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázattal kapcsolatban bővebb információ kérhető Dr. Szentirmai István polgármestertől a 06
(34) 385-121-es telefonszámon vagy e-mailben.
Nógrád megye
Pest megye
Gyál Városi Egészségügyi Központ (2360 Gyál, József Attila utca 1.) a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet háziorvos munkakör
betöltésére.
Az állás vállalkozói formában, az önkormányzattal kötött feladatátadási szerződés alapján is
betölthető a szükséges feltételek megléte esetén.
A közalkalmazott jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazott jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: 2360 Gyál, József Attila u.1.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Gyál Város 7. számú háziorvosi körzetének területi
ellátási kötelezettséggel járó háziorvosi feladatainak ellátása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:

– orvosi egyetemi végzettség,
– a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet
11. §-a szerinti szakképesítés megléte,
– büntetlen előélet,
– az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.)
Korm. rendelet szerinti feltételek megléte.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes fényképes szakmai önéletrajz,
– a képesítést tanúsító okiratok (diploma, szakvizsga) másolata,
– a működtetési jog meglétének vagy az államigazgatási szerv által a működtetési jog engedélyezési
feltételeinek igazolása,
– MOK – tagság igazolása,
– nyilatkozat, hogy az eljárásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik,
– nyilatkozat, hogy sikeres pályázat esetén 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt nyújt be.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. szeptember 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 18.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Molnár Andor nyújt, a 06 (29) 540-882-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Városi Egészségügyi Központ címére történő megküldésével (2360
Gyál, József Attila utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni: pályázat háziorvosi állásra,
– személyesen: a 2360 Gyál, József Attila utca 1. címen,
– elektronikus úton az eukozpontgyal@digikabel.hu email-címen.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a határidőben beérkező pályázatokról a munkáltatói jogkör
gyakorlója a benyújtási határidőt követően dönt, melynek eredményéről a pályázók értesítést
kapnak. A sikertelen pályázatok iratanyagait – amennyiben 90 napon belül nem veszik át –
megsemmisítjük.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 23.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– www.kozigallas.gov.hu,
– www.eukozpontgyal.hu.

Somogy megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Tolna megye
Vas megye
Veszprém megye
Zala megye
Zalakomár Nagyközség Önkormányzat (8751 Zalakomár, Tavasz utca 13.) képviselő-testülete
pályázatot hirdet Zalakomár I. számú vegyes háziorvosi körzetének ellátására.
Ellátandó településrész: Zalakomár Nagyközség Önkormányzatának az egészségügyi alapellátási
körzetek megállapításáról szóló 15/2016. (IX. 27.) önkormányzati rendeletének 2. § (1) bekezdésének
a) pontjában és (3) bekezdésében megállapított I. számú vegyes háziorvosi körzet.
Illetékességi területe az alábbi utcákra terjed ki: Zalakomár Arany János utca, Árpád utca, Bercsényi
utca, Dózsa utca, Kossuth utca, Petőfi utca, Széchenyi utca, Táncsics utca, Zrínyi utca; illetékessége
ezenfelül Balatonmagyaród község közigazgatási területére is kiterjed.
Ellátandó lakosságszám: 1765 fő.
Működtetés formája: egyéni vállalkozás vagy társas vállalkozás tagjaként.
A háziorvosi rendelő címe (munkavégzés helye): 8751 Zalakomár, Árpád utca 14., 8753
Balatonmagyaród, Petőfi utca 112.
Pályázati feltételek:
– büntetlen előélet,
– az ellátás nyújtásához szükséges, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló
4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 11. §-ában előírt képesítés,
– az EüM rendeletben, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, az önálló orvosi
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm.
rendeletben, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a
működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek
biztosítása,
– B kategóriás jogosítvány;
– saját gépkocsi;
– egészségügyi alkalmasság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– igazolás működési nyilvántartásba vételéről, vállalkozói tevékenységet igazoló okirat másolata,

– a fenti jogszabályok szerinti szakképesítést igazoló okiratok másolata,
– gyakorlat igazolása,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– szakmai és személyes önéletrajz, mely tartalmazza a szakmai gyakorlatot is,
– egészségi alkalmasság igazolása,
– érvényes orvosi nyilvántartási engedély,
– Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
– pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
– pályázó nyilatkozata, hogy nyertessége esetén a működtetéshez szükséges feltételeket teljesíti,
– pályázó nyilatkozata, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kéri.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 15., illetve a praxis betöltéséig folyamatos.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 30.
Határidőig történő pályázás hiányában vagy eredménytelen pályázat esetén a pályázatokat a
későbbiekben is fogadja az önkormányzat, melyek elbírálása értelemszerűen a beadást követő
képviselő-testületi ülésen történik.
A pályázat benyújtásának módja: postai úton vagy személyesen 1 eredeti példányban Zalakomár
Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének címezve (8751 Zalakomár, Tavasz utca 13.). A
zárt borítékra kérjük feltüntetni: „I. számú vegyes háziorvosi körzet”.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020. január 1.
Egyéb információk: eredményes pályázat esetén az önkormányzat határozatlan időre szóló feladatellátási szerződést köt, amelyben a felek rögzítik a működés feltételeit. A háziorvosi alapellátás
keretébe tartozó feladatok finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból
történő finanszírozásának részletes szabályaitól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet alapján, az
egészségügyi szolgáltatónak a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel kötött finanszírozási
szerződés alapján történik.
Szolgálati lakás biztosítása egyeztetés tárgyát képezi.
Az önkormányzat ingyenesen a háziorvos rendelkezésére bocsátja a háziorvosi rendelőt. Az
önkormányzat viseli a rendelő, váróterem rezsi költségeit, valamint a rendeltetésszerű használatra
alkalmas állapot fenntartásához szükséges karbantartási munkák költségeit.
További információ: Papné Szabó Mónika jegyzőtől kérhető a 06 (93) 386-017-es (17-es mellék)
telefonszámon.

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A
kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával
kapcsolatban felmerült költség megtérítését.
***
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSHEZ NEM KÖTÖTT
VEZETŐI ÉS EGYÉB ÁLLÁSOKRA
A balatonfüredi Állami Szívkórház (8230 Balatonfüred, Gyógy tér 2.) főigazgatója pályázatot hirdet
pszichológusi állás betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Pályázati feltételek:
– pszichológusi diploma,
– idegen nyelvtudás.
A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
– részletes szakmai önéletrajz,
– tudományos munkák, publikációk jegyzéke,
– diploma másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismerhetik,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
Feladat: kardiológiai rehabilitációs osztályon végzendő pszichológusi tevékenység.
Illetmény, juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján,
megegyezés szerint.
Pályázati határidő: a megjelenést követő 30. nap.
A pályázat benyújtása: Prof. Dr. Veress Gábor főigazgató részére (Állami Szívkórház 8230
Balatonfüred, Gyógy tér 2.)
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidő lejártát követő 30. nap.
Az állás betölthető: a pályázat elbírálását követően azonnal.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kozigallas.hu honlapon – 2019. július 25.
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A diplom‡k Žs kŽpes’tŽsek kšlcsšnšs elismerŽsŽre vonatkoz— Eur—pai Uni—s jogi norm‡k szerinti,
kźlfšldi ‡llamban ki‡ll’tott oklevŽl esetŽn szźksŽges – oklevŽlt?l fźgg?en – magyar hat—s‡gi
bizony’tv‡ny csatol‡sa, avagy az oklevŽlben tanśs’tott vŽgzettsŽg, ill. kŽpzettsŽg, a nemzeti
fels?oktat‡sr—l sz—l— 2011. Žvi CCIV. tšrvŽnyben meghat‡rozott vŽgzettsŽgnek/kŽpzettsŽgnek
megfeleltetŽs igazol‡sa.
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E kšvetelmŽny tekintetŽben felmentŽs adhat—, ha a p‡ly‡z— a kŽpzŽsben rŽszt vesz, vagy v‡llalja a
kŽpes’tŽsnek št Žven belźl tšrtŽn? megszerzŽsŽt. A kšvetelmŽny teljes’tŽse al—l mentesźl tov‡bb‡ az
a szemŽly, aki 2013. szeptember 1-je el?tt egŽszsŽgźgyi (szak)menedzseri kŽpes’tŽst, vagy az
egŽszsŽgźgyi menedzsment szakir‡nyś tov‡bbkŽpzŽsi szakon kŽpes’tŽst szerzett.
3

Vezet?i gyakorlatkŽnt vezet?i vagy magasabb vezet?i (kšzŽp- vagy fels?vezet?i) gyakorlat egyar‡nt
elfogadhat—.
4

A vezet?i beoszt‡sra, valamint id?tartamra tšrtŽn? hivatkoz‡ssal kiadott munk‡ltat—i igazol‡s
hiteles m‡solata.
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