
Pályázati hirdetmény betölthető állásokra 

2019. EüK 13. szám pályázati felhívás 

hatályos: 2019.08.02 - 

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 

Tisztelt Hirdetők, Olvasók! 

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

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

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

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

Az Egészségügyi Közlöny Szerkesztőségének telefonszáma 795-1347. 

A közléssel kapcsolatban a fenti telefonszámon tudunk tájékoztatást adni. 

Tájékoztatjuk tisztelt hirdetőinket, hogy a pályázati hirdetmények szövegéből kénytelenek vagyunk 

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

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

magyar végzettséget vagy állampolgárságot preferáló előírások). 

A jogszabály alapján kötelezően meghirdetendő pályázatok térítésmentes közzétételére egy 

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

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

266-9294) ad felvilágosítást. 

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

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

a pályázati határidő hirdetmény szerinti kezdő időpontja az Egészségügyi Közlönyben való 

megjelenés. A Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság honlapján is megjelenő hirdetések 

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

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

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

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

módon megfogalmazott és így megküldött hirdetésekből adódó esetleges hibákért felelősséget 

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

formában juttassák el a szerkesztőség részére. Az olvashatatlanul megküldött hirdetések 

közzétételét nem vállaljuk. 

Megrendelt hirdetés közzétételének vagy ismételt közzétételének lemondását, módosítását a 

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

időpontjáig. 

*** 



PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGYETEMI OKTATÓI, 

ILLETVE EGYETEMI INTÉZMÉNYEKBEN BETÖLTHETŐ EGYÉB ÁLLÁSOKRA 

A Markusovszky Egyetemi Oktatókórház (9700 Szombathely, Markusovszky Lajos utca 5.) a 

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

Markusovszky Egyetemi Oktató Kórház Központi Aneszteziológia és Intenzív Betegellátó Osztály 

osztályvezető munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozatlan időre szól. 

A munkavégzés helye: 9700 Szombathely, Markusovszky utca 5. 

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

feladatok ellátása teljes munkaidőben. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az 

irányadók; illetve bérezés megegyezés szerint. Lakhatási támogatás biztosítása lehetséges. 

Pályázati feltételek: 

– orvosi diploma, szakirányú szakvizsga, 

– legalább 10 év feletti szakmai tapasztalat – legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: PhD minősítés vagy folyamatban lévő tudományos fokozat. 

Előnyt jelentő kompetenciák: oktatási tapasztalat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakmai végzettséget igazoló okiratok másolatai (orvosi diploma, szakvizsga bizonyítvány), 

– az osztály vezetésére szóló szakmai program leírása, 

– orvosi kamarai tagság igazolása, 

– eddigi orvosi jogviszony igazolása, 

– szakmai önéletrajz, 

– működési nyilvántartás igazolása, 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázatát az Illetékes bírálók véleményezzék és megismerjék. 

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

betölthető. 



A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 10. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével 

(9700 Szombathely, Markusovszky utca 5.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 

szereplő azonosító számot: Sz-2303-1/2019. , valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető 

főorvos, 

– személyesen: dr. Nagy Lajos főigazgató részére (9700 Szombathely, Markusovszky utca 5.). 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 30. 

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

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 29. 

*** 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYVEZETŐI 

ÉS ORVOSVEZETŐI ÁLLÁSOKRA 

Az Országos Onkológiai Intézet (1122 Budapest, Ráth György út 7–9.) pályázatot hirdet Onkológiai 

Képalkotó és Invazív Diagnosztikai Központ központvezetői megbízással főorvos munkakör 

ellátására. 

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

A közalkalmazott által betöltendő munkakör: főorvos. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

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

éves, költségvetési szervnél eltöltött szakmai gyakorlattal rendelkezik a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Kormányrendelet (Korm. 

rendelet) 5. § b) pontja értelmében. Ellenkező esetben a próbaidő mértéke: 4 hónap. 

A megbízási/munkáltatói jogkör gyakorlója: az Országos Onkológiai Intézet főigazgató főorvosa. 

A munkavégzés helye: Országos Onkológiai Intézet (1122 Budapest, Ráth György út 7–9.). 

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

A jogszabályokban előírtak, a munkáltató belső szabályozó dokumentumaiban foglaltak, valamint a 

munkaköri leírás alapján, így különösen 

– az Onkológiai Képalkotó és Invazív Diagnosztikai Központ szakmai tevékenységének irányítása, 

felügyelete, 



– az osztály tevékenységének tervezése, szervezése, ellenőrzése, különös figyelemmel a szervezeti 

egység szakmai követelményeknek megfelelő folyamatos és gazdaságos működésre, 

– az Országos Onkológiai Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott további 

feladatok végzése. 

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

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) és a Korm. rendelet, valamint a munkáltató szervezet 

kollektív szerződésének rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– orvostudományi egyetemi végzettség, 

– radiológiai szakvizsga, 

– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat, 

– büntetlen előélet, 

– középfokú nyelvvizsga (angol vagy német), 

– érvényes működési engedély/működési nyilvántartási státusz érvényessége, 

– Magyar Orvosi Kamarai tagság, 

– PhD tudományos fokozat, 

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

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

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

hónapot meghaladó tartózkodásra, 

– egészségügyi (munkaköri) alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– második nyelvből középfokú nyelvvizsga, 

– habilitáció, 

– általános orvosok képzésében egyetemi oktatói gyakorlat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– személyes adatokat is tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz, 

– végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata, 

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

igazolások) másolata, 



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

vezetői beosztásnak megfelelő feladat- és hatáskörben, illetve kompetenciakörben, 

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

véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a jelentkező az általa benyújtott 

iratanyagban foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez 

hozzájárul, 

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

igazolására, hogy a jelentkező megfelel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

előírásainak. 

A beosztás és munkakör betölthetőségének időpontja: 2020. január 1. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 4. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton: a pályázatnak az Országos Onkológiai Intézet címére történő megküldésével (1122 

Budapest, Ráth György út 7–9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a vezetői beosztás/munkakör 

megnevezését: „Onkológiai Képalkotó és Invazív Diagnosztikai Központ, főorvos”, 

– elektronikus úton a Munkaerő- és Bérgazdálkodási Osztály részére a humanpolitika@oncol.hu e-

mail-címen keresztül, 

– személyesen: a zárt borítékban elhelyezett pályázat az Országos Onkológiai Intézet Munkaerő- és 

Bérgazdálkodási Osztályán (1122 Budapest, Ráth György út 7–9., 1. épület, 1. emelet) nyújtható be. 

A pályázatok elbírálásának határideje: 2019. november 15. 

A pályázatok elbírálásának rendje: a Kjt., a Korm. rendelet, valamint 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 alapján irányadó eljárási rend szerint. 

A pályázat kiírás további közzétételének helye: 

– www.kozigállás.gov.hu – 2019. szeptember 1. 

– www.oncol.hu/állásajánlatok. 

*** 

Az Országos Onkológiai Intézet (1122 Budapest, Ráth György út 7–9.) pályázatot hirdet 

Röntgendiagnosztikai Osztály osztályvezetői megbízással, főorvos munkakör ellátására. 

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

A közalkalmazott által betöltendő munkakör: főorvos. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű. 



A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

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

éves, költségvetési szervnél eltöltött szakmai gyakorlattal rendelkezik a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Kormányrendelet (Korm. 

rendelet) 5. § b) pontja értelmében. Ellenkező esetben a próbaidő mértéke: 4 hónap. 

A megbízási/munkáltatói jogkör gyakorlója: az Országos Onkológiai Intézet főigazgató főorvosa. 

A munkavégzés helye: Országos Onkológiai Intézet (1122 Budapest, Ráth György út 7–9.) 

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

A jogszabályokban előírtak, a munkáltató belső szabályozó dokumentumaiban foglaltak, valamint a 

munkaköri leírás alapján, így különösen 

– a Röntgendiagnosztikai Osztály szakmai tevékenységének irányítása, felügyelete, 

– az osztály tevékenységének tervezése, szervezése, ellenőrzése, különös figyelemmel a szervezeti 

egység szakmai követelményeknek megfelelő folyamatos és gazdaságos működésre, 

– az Országos Onkológiai Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott további 

feladatok végzése. 

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

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) és a Korm. rendelet, valamint a munkáltató szervezet 

kollektív szerződésének rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– orvostudományi egyetemi végzettség, 

– radiológiai szakvizsga, 

– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat, 

– büntetlen előélet, 

– középfokú nyelvvizsga (angol vagy német), 

– érvényes működési engedély/működési nyilvántartási státusz érvényessége, 

– Magyar Orvosi Kamarai tagság, 

– PhD tudományos fokozat, 

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

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

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

hónapot meghaladó tartózkodásra, 

– egészségügyi (munkaköri) alkalmasság. 



A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– második nyelvből középfokú nyelvvizsga, 

– habilitáció, 

– általános orvosok képzésében egyetemi oktatói gyakorlat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– személyes adatokat is tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz, 

– végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata, 

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

igazolások) másolata, 

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

vezetői beosztásnak megfelelő feladat- és hatáskörben, illetve kompetenciakörben, 

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

véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a jelentkező az általa benyújtott 

iratanyagban foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez 

hozzájárul, 

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

igazolására, hogy a jelentkező megfelel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

előírásainak. 

A beosztás és munkakör betölthetőségének időpontja: 2020. január 1. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 4. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton: a pályázatnak az Országos Onkológiai Intézet címére történő megküldésével (1122 

Budapest, Ráth György út 7–9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a vezetői beosztás/munkakör 

megnevezését: „Röntgendiagnosztikai Osztály, főorvos”, 

– elektronikus úton a Munkaerő- és Bérgazdálkodási Osztály részére a humanpolitika@oncol.hu 

email-címen keresztül, 

– személyesen: a zárt borítékban elhelyezett pályázat az Országos Onkológiai Intézet Munkaerő- és 

Bérgazdálkodási Osztályán (1122 Budapest, Ráth György út 7–9., 1. épület, 1. emelet) nyújtható be. 

A pályázatok elbírálásának határideje: 2019. november 15. 

A pályázatok elbírálásának rendje: a Kjt., a Korm. rendelet, valamint 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 alapján irányadó eljárási rend szerint. 



A pályázat kiírás további közzétételének helye: 

– www.kozigállás.gov.hu – 2019. szeptember 1. 

– www.oncol.hu/állásajánlatok. 

*** 

A Keszthelyi Kórház (8360 Keszthely, Ady Endre utca 2.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a Keszthelyi Kórház Diplomás 

ápoló/Ápolási igazgató (magasabb vezető) munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2019. szeptember 1-jétől 2024. 

augusztus 31-éig szól. 

A munkavégzés helye: 8360 Keszthely, Ady Endre utca 2. 

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

Az ápolási igazgató feladatkörébe tartozik - a főigazgató közvetlen irányítása mellett - a közintézmény 

által nyújtott ápolási tevékenység felügyelete és a tevékenységek összehangolása, ennek keretében 

különösen: 

– a kórházi ápolási dokumentáció szabályszerű vezetésének, a dokumentáció szakmai tartalmának 

felügyelete, 

– a betegjogok érvényesülésének folyamatos figyelemmel kísérése, 

– a betegek által bejelentett panaszok kivizsgálásában való közreműködés, 

– a betegjogi képviselővel való kapcsolattartás, 

– a közintézmény higiénés rendjének folyamatos figyelemmel kísérése, 

– a házirendben foglalt rendelkezések végrehajtásának ellenőrzése, 

– a közintézményben ápolói és egyéb egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott 

egészségügyi dolgozók továbbképzésének biztosítása és felügyelete, 

– a szervezeti és működési szabályzatában meghatározott további feladatok ellátása. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az 

irányadók. 

Pályázati feltételek: 

- diplomás ápoló végzettség, 

– egészségügyi menedzser végzettség, 



– alapszintű angol nyelvtudás, 

– ápolás-vezetés területén szerzett, 5 év feletti vezetői tapasztalat, 

– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások). 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– felsőfokú képesítés, minőségirányítási rendszermenedzser, 

– minőségirányítás terén szerzett, 5 év feletti szakmai tapasztalat, 

– iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli képzésben szerzett szakmai tapasztalat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakmai önéletrajz, 

– az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai elképzeléseket tartalmazó program, 

– végzettséget igazoló dokumentumok, 

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges kezeléséhez. 

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

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 15. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– elektronikus úton Dr. Kvarda Attila főigazgató részére a titkarsag@keszthelyikorhaz.hu email-címen 

keresztül, 

– postai úton a pályázatnak a Keszthelyi Kórház címére történő megküldésével (8360 Keszthely, Ady 

E. utca 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot 

35/2019, valamint a munkakör megnevezését: diplomás ápoló. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 21. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.keszthelyikorhaz.hu - 2019. július 10. 

*** 

A Felső-Szabolcsi Kórház (4600 Kisvárda, Árpád út 26.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Felső-Szabolcsi Kórház Radiológiai 

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: 4600 Kisvárda, Árpád út 26. 

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

– az osztály orvos-szakmai munkájának megszervezése és irányítása, 

– az osztály zavartalan működésének biztosítása, 

– az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az 

irányadók. Kiemelt bérezés! 

Pályázati feltételek: 

– orvosi 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, 

– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke, 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan, 

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

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez a pályázó hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2019. október 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 31. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Adrienn nyújt a 06 (45) 502-120-as 

telefonszámon. 



A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Felső-Szabolcsi Kórház címére történő megküldésével (4600 Kisvárda, 

Árpád út 26.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 

34/2019, valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető főorvos, vagy 

– elektronikus úton Csik Bernadett részére, a hr@kisvardakorhaz.hu e-mail-címen keresztül. 

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

Szabolcsi Kórház fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 15. 

Közigállás publikálás időpontja: 2019. július 26. 

*** 

A Felső-Szabolcsi Kórház (4600 Kisvárda, Árpád út 26.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Felső-Szabolcsi Kórház Sebészeti 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: 4600 Kisvárda, Árpád út 26. 

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

– az osztály orvos-szakmai munkájának megszervezése és irányítása, 

– az osztály zavartalan működésének biztosítása, 

– az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az 

irányadók. Kiemelt bérezés! 

Pályázati feltételek: 

– orvosi diploma, sebészet szakvizsga, 

– szakirányú területen szerzett, 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– tudományos munkában való részvétel, 

– vezetői gyakorlat, 

– idegen nyelv ismerete. 



A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– szakmai önéletrajz, 

– motivációs levél, 

– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke, 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan, 

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

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez a pályázó hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2019. október 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 31. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Adrienn nyújt, a 06 (45) 502-120-as 

telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Felső-Szabolcsi Kórház címére történő megküldésével (4600 Kisvárda, 

Árpád út 26.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 

35/2019, valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető főorvos, vagy 

– elektronikus úton Csik Bernadett részére, a hr@kisvardakorhaz.hu e-mail-címen keresztül. 

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

Szabolcsi Kórház fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 15. 

Közigállás publikálás időpontja: 2019. július 26. 

*** 

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

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a Szülészeti 

Osztályon osztályvezető főorvos beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

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

A munkavégzés helye: 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9. 



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

– szakorvosi munkakörben szakorvosi feladatok ellátása, 

– a szülészeti osztály szakmai tevékenységének szervezése, működésének szakmai irányítása, 

ellenőrzése. 

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

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

megállapodás (bérezés megállapodás szerint, szükség esetén szolgálati lakást biztosítunk) 

rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– általános orvosi diploma, szakirányhoz kapcsolódó szakvizsga, 

– egészségügyi alkalmasság, 

– büntetlen előélet, 

– cselekvőképesség, 

– érvényes működési nyilvántartás, 

– kamarai tagság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: egészségügyi intézményben szerzett, legalább 1–3 év vezetői 

tapasztalat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakmai önéletrajz, 

– szakmai vezetői program, 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata, 

– érintetti hozzájárulási nyilatkozat, ahhoz, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában 

résztvevők megismerjék, a pályázó személyes adatait a pályázattal kapcsolatban kezeljék, amely 

letölthető a http://www.ujhelykorhaz.hu/aktualitasok/allasajanlatok/ megfelelő álláspályázat 

oldaláról, 

– érvényes működési nyilvántartás és kamarai tagság igazolása, 

– publikációk, előadások címjegyzéke. 

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

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 6. 



A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kovács Lajos mb. főigazgató nyújt, a 06 

(47) 525-302-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

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

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

azonosító számot:18/07/2019, valamint a beosztás megnevezését: Szülészeti osztály osztályvezető 

főorvos, 

– elektronikus úton dr. Kovács Lajos mb. főigazgató részére az allas@svoek.hu email-címen keresztül, 

– személyesen: dr. Kovács Lajos mb. főigazgató részére (3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.). 

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

Bizottság állásfoglalása alapján. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– www.aeek.hu – 2019. július 26., 

– www.kozigallas.gov.hu – 2019. július 26. 

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

*** 

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

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

Erzsébet Kórház Csecsemő- és gyermekosztály osztályvezető főorvos beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

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

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

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

– szakorvosi munkakörben szakorvosi feladatok ellátása, 

– csecsemő és gyermekosztály szakmai tevékenységének szervezése, működésének szakmai 

irányítása, ellenőrzése. 

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

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

egyedi megállapodásban foglaltak (bérezés megállapodás szerint, szükség esetén szolgálati lakást 

biztosítunk) az irányadók. 



Pályázati feltételek: 

– általános orvosi diploma, 

– szakirányhoz kapcsolódó szakvizsga, 

– egészségügyi alkalmasság, 

– büntetlen előélet, 

– cselekvőképesség, 

– érvényes működési nyilvántartás, 

– kamarai tagság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: egészségügyi intézményben szerzett, legalább 1–3 év vezetői 

tapasztalat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakmai önéletrajz, 

– szakmai vezetői program, 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata, 

– érintetti hozzájárulási nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában 

résztvevők megismerjék, a pályázó személyes adatait a pályázattal kapcsolatban kezeljék, amely 

letölthető http://www.ujhelykorhaz.hu/aktualitasok/allasajanlatok/ megfelelő álláspályázat 

oldaláról, 

– érvényes működési engedély és kamarai tagság igazolása, 

– publikációk, előadások címjegyzéke. 

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

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 6. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kovács Lajos mb. főigazgató nyújt, a 06 

(47) 525 302-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

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

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

azonosító számot: 18/07/2019, valamint a beosztás megnevezését: csecsemő és gyermekgyógyász 

osztályvezető főorvos, 



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

keresztül, 

– személyesen: dr. Kovács Lajos mb. főigazgató részére (3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.). 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatról az mb. főigazgató dönt, a Véleményező 

Bizottság állásfoglalása alapján. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– www.aeek.hu – 2019. július 26., 

– www.kozigallas.gov.hu – 2019. július 26. 

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

*** 

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

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

Erzsébet Kórház Pszichiátriai osztály osztályvezető főorvos beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

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

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

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

– szakorvosi munkakörben szakorvosi feladatok ellátása, 

– a pszichiátriai osztály szakmai tevékenységének szervezése, működésének szakmai irányítása, 

ellenőrzése. 

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

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

egyedi megállapodásban foglaltak (kiemelt bérezés és kiemelt ügyeleti díj, szükség esetén szolgálati 

lakást, lakhatási támogatást biztosítunk) az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– általános orvosi diploma, 

– szakirányhoz kapcsolódó szakvizsga, 

– egészségügyi alkalmasság, 

– büntetlen előélet, 



– cselekvőképesség, 

– érvényes működési nyilvántartás, 

– kamarai tagság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: egészségügyi intézményben szerzett, legalább 1–3 év vezetői 

tapasztalat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakmai önéletrajz, 

– szakmai vezetői program, 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata, 

– érintetti hozzájárulási nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában 

résztvevők megismerjék, a pályázó személyes adatait a pályázattal kapcsolatban kezeljék, amely 

letölthető a http://www.ujhelykorhaz.hu/aktualitasok/allasajanlatok/ megfelelő álláspályázat 

oldaláról, 

– érvényes működési nyilvántartás és kamarai tagság igazolása, 

– publikációk, előadások címjegyzéke. 

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

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 6. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kovács Lajos mb. főigazgató nyújt, a 06 

(47) 525 302-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

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

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

azonosító számot: 18/07/2019, valamint a beosztás megnevezését: pszichiátriai osztály osztályvezető 

főorvos, 

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

keresztül, 

– személyesen: dr. Kovács Lajos mb. főigazgató részére (3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.). 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatról az mb. főigazgató dönt, a Véleményező 

Bizottság állásfoglalása alapján. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 30. 



A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– www.aeek.hu – 2019. július 26., 

– www.kozigallas.gov.hu – 2019. július 26. 

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

*** 

Szerencs Város Önkormányzat képviselő-testülete (3900 Szerencs, Rákóczi út 89.) a 

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

a Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet intézményvezető (magasabb vezető) 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 30 óra. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2020. július 1. napjától 

számított 5 év időtartamra szól. 

A munkavégzés helye: 3900 Szerencs, Bekecsi út 10. 

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

– az intézmény szakmai vezetése, irányítása, munkájának megszervezéséért, a tevékenységek 

ellenőrzése, a költségvetésben jóváhagyott és megtervezett feladatok eredményes végrehajtásának 

és gazdaságos megoldásának biztosítása, 

– felelős az alapító okirat szerinti alaptevékenység megszervezésért és folyamatos ellátás 

biztosításáért. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az 

irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– egyetemi szintű végzettség, 

– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés, 

– legalább 5 éves vezetői gyakorlat, 

– büntetlen előélet, 

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

rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– hasonló területen szerzett több éves vezetői gyakorlat, 



– orvostudományi egyetemi végzettség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz, 

– egyetemi oklevél és menedzseri képesítési okirat másolata, 

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, 

– érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, illetve annak igazolását, 

hogy a pályázó nem áll foglalkoztatástól való eltiltás alatt (amennyiben a benyújtási határidőig nem 

áll rendelkezésre, az igényléséről szóló igazolást az eredeti erkölcsi bizonyítványt legkésőbb a 

véleményező bizottság meghallgatásának időpontjáig kell benyújtani), 

– szakmai, vezetői gyakorlat hitelt érdemlő igazolása, 

– a pályázó vezetésre, fejlesztésre vonatkozó programja, 

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

eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, 

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy a pályázatot véleményező és elbíráló 

testület a személyét érintő ügy tárgyalásakor nyilvános ülést tartson. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2020. július 1. napjától tölthető 

be. 

A pályázat benyújtásának határideje: az Egészségügyi Közlönyben történő megjelenést követő 15. 

nap. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szerencs Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete címére történő megküldésével (3900 Szerencs, Rákóczi út 89.). Kérjük a borítékon 

feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: /2019., valamint a munkakör 

megnevezését: Intézményvezető. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatok elbírálása a Kjt., valamint a közalkalmazottak 

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

szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendeletnek megfelelő eljárási rend szerint történik. Az elbírálás 

határideje a benyújtási határidőt követő első testületi ülés. A pályázat eredményéről a résztvevők 

írásbeli értesítést kapnak. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 1. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 

– www.szerencs.hu , 

– Szerencsi Televízió. 

*** 



A Tatabányai Szent Borbála Kórház (2800 Tatabánya II., Dózsa Gy. utca 77.) pályázatot hirdet 

Szülészet-nőgyógyászati osztályára közalkalmazotti jogviszonyban osztályvezető főorvosi beosztásra, 

szakorvosi munkakör ellátása mellett. 

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

Bérezés: megegyezés szerint. 

Egyéb juttatások: szálláslehetőséget biztosítunk, valamint a városban való letelepedést támogatjuk. 

Pályázati feltétel: 

– szülész-nőgyógyász szakvizsga, 

– legalább 10 éves szakorvosi gyakorlat, 

– büntetlen előélet. 

Előnyt jelent: 

– vezetői gyakorlat, 

– laparoszkópos beavatkozások gyakorlati alkalmazásában való jártasság, 

– második, illetve harmadik szakvizsga, 

– tudományos fokozat, 

– idegen nyelv ismerete. 

Feladata: 

– az intézmény Szülészet-nőgyógyászati osztályán és a hozzá tartozó járóbeteg-szakellátásban 

szakorvosi feladatok ellátása és ügyeletben való részvétel munkaköri leírás szerint, 

– az osztály szakmai vezetése, vezetésével összefüggő szervezési feladatok végrehajtása, az osztályt 

érintő szakmai protokollok betartása, a változások nyomon követése, 

– a jogszabályi előírásoknak, valamint a területi ellátási kötelezettségnek megfelelő működtetés. 

A jelentkezéshez csatolandók: 

– végzettséget igazoló okmányok másolata, 

– részletes szakmai önéletrajz, 

– vezetői koncepció, 

– előadások, publikációk listája, 

– működési nyilvántartás érvényesítéséről szóló határozat, 

– kamarai tagság igazolása, 



– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány (erkölcsi), 

– hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában résztvevők betekintési jogához, valamint 

vagyonnyilatkozat-tételhez. 

Jelentkezési határidő: 2019. szeptember 15. 

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidőt követő 30 napon belül. 

Az állás betölthetőségének időpontja: az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázati felhívás a www.kozigallas.gov.hu honlapon is megtekinthető 2019. augusztus 15-től. 

Pályázat benyújtásának módja: a pályázati anyagot az intézmény Humánpolitikai Osztályára (a 

fentiekben megjelölt másolatokkal, önéletrajzzal együtt), vagy elektronikusan a 

toncsa.ildiko@tatabanyakorhaz.hu email-címre kérjük benyújtani (2800 Tatabánya, Dózsa György út 

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

álláshelyre”. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK ORVOSI ÁLLÁSOKRA 

Budapest 

Baranya megye 

Bács-Kiskun megye 

Békés megye 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

Csongrád megye 

Fejér megye 

Győr-Moson-Sopron megye 

Hajdú-Bihar megye 

Heves megye 

Jász-Nagykun-Szolnok megye 

Komárom-Esztergom megye 

A Tatabányai Szent Borbála Kórház (2800 Tatabánya II., Dózsa Gy. utca 77.) pályázatot hirdet az 

alábbi, közalkalmazotti jogviszonyban betölthető álláshelyekre: 

Fekvőbeteg Osztályra: belgyógyász, fül-orr-gégész, gasztroenterológus, haematológus, idegsebész, 

izotóp diagnosztikus, kardiológus, nephrológus, onkológus, patológus, pszichiáter, szülész-

nőgyógyász, tüdőgyógyász, urológus szakvizsgával rendelkező szakorvosok részére. 



Járóbeteg, valamint diagnosztika területre: bőrgyógyász, idegsebész, radiológus, reumatológus, 

szemész, klinikai laboratóriumi szakvizsgával rendelkező szakorvos, valamint biológus és pszichológus 

részére. 

Sürgősségi Osztályra és a Sürgősségi Osztály Akut Alapellátó Egységébe: oxyológia és sürgősségi 

orvostan vagy sürgősségi szakorvos részére. 

Az állásokkal kapcsolatos egyéb információk: 

– a pályázatokra elsősorban szakorvosok jelentkezését várjuk, de szívesen fogadunk rezidenseket is, 

– az álláshelyek egyéb jogviszonyban is betölthetők (pl. közreműködő, szabadfoglalkozású 

jogviszony), 

– bérezés megegyezés szerint, 

– szálláslehetőséget biztosítunk, valamint a városban való letelepedést támogatjuk. 

Feladat: a munkaköri leírásban foglaltak alapján, szakirányú képesítésének megfelelő szakorvosi 

tevékenység végzése. 

A jelentkezéshez csatolandók: 

– végzettséget igazoló okmányok másolata, 

– működési nyilvántartás érvényesítéséről szóló határozat, 

– működési nyilvántartás meghosszabbításához szükséges kreditpontok igazolása, 

– kamarai tagság igazolása 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– részletes szakmai önéletrajz, 

– előadások, publikációk listája, 

– hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában résztvevők betekintési jogához. 

Jelentkezési határidő: 2019. szeptember 15. 

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

Állás betölthetőségének időpontja: az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának módja: a pályázati anyagot a Humánpolitikai Osztályra (a fentiekben 

megjelölt másolatokkal, önéletrajzzal együtt) kérjük benyújtani [2800 Tatabánya, Dózsa György út 

77., telefon: 06 (34) 515-469]. A borítékon szükséges feltüntetni: „Pályázat szakorvosi álláshelyre”. 

A pályázati felhívás a www.kozigallas.gov.hu honlapon is megtekinthető 2019. augusztus 1-jétől. 

Nógrád megye 



Pest megye 

Somogy megye 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

Tolna megye 

Tolna Város Önkormányzatának képviselő-testülete (7130 Tolna, Hősök tere 1.) pályázatot ír ki 

Tolna I. sz. házi gyermekorvosi körzete orvosi feladatainak ellátására. 

Munkakör és munkahely megnevezése: 

– a I. sz. házi gyermekorvosi körzet Tolna Város Önkormányzatának a háziorvosi körzethatárok 

meghatározásáról szóló 25/2008. (VI. 27.) számú rendeletben meghatározott településrész területe, 

címe: 7130 Tolna, Deák F. utca 25., 

– a tevékenység vállalkozó háziorvosként látható el vagy határozatlan idejű közalkalmazotti 

jogviszonyban (megállapodás szerint). 

Pályázati feltételek: 

– a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM 

rendeletben előírt képesítési feltételek megléte, 

– 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 teljesülése, 

– büntetlen előélet, 

– cselekvőképesség, 

– MOK-tagságról, nyilvántartásáról igazolás, 

– érvényes működési nyilvántartás igazolása, 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány megléte. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– végzettséget, szakirányú végzettséget igazoló dokumentumok hiteles másolata, 

– részletes szakmai önéletrajz, 

– egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolat, 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– vállalkozási formától függően, egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén a 

cégbírósági bejegyzést igazoló okirat és a társaság alapító okiratának hiteles másolata, 



– a járási hivatal határozata, hogy a pályázó megfelel a működtetési jog engedélyezésére nézve a 

jogszabályban megállapított feltételeknek, 

– vállalkozói kötelezettségvállalás arra vonatkozóan, hogy a pályázat megnyerése esetén 8 napon 

belül benyújtja a működési engedély iránti kérelmét a járási hivatalhoz, 

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

pályázati anyag kezeléséhez szükséges személyi adatait megismerjék, nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja 

a képviselő testület. 

A pályázat benyújtásának határideje: a www.kozigallas.hu honlapon történő megjelenéstől 

számított 60 nap. 

Elbírálási határidő: a benyújtási határidő lejártát követő képviselő-testületi ülés. 

Az állás betölthető: a pályázat elbírálását követően. 

Egyéb információk: 

– a pályázatot Tolna Város Polgármesterének címezve a Tolnai Polgármesteri Hivatal címére (7130 

Tolna, Hősök tere 1.) kérjük benyújtani, 

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

ehhez támogatást biztosítunk (megállapodás szerint), 

– a praxis működtetési jogát az önkormányzat térítésmentesen adja át a szükséges szerződések 

megkötése alapján, 

– a háziorvosi tevékenység a képviselő-testület döntését követően a praxisengedély beszerzése és a 

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel történő szerződéskötés után azonnal gyakorolható. 

Információ kérhető: 

– dr. Barna Györgyi vezető háziorvostól a 06 (30) 852-0850-es telefonszámon, 

– Ezerné dr. Huber Évától, Tolna Város jegyzőjétől a 06 (74) 540-800-as telefonszámon. 

Vas megye 

Veszprém megye 

Zala megye 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK GYÓGYSZERÉSZI, GYÓGYSZERTÁRI ASSZISZTENSI ÁLLÁSOKRA 

A Karolina Kórház-Rendelőintézet (9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2–4.) a 

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

a Karolina Kórház-Rendelőintézet Intézeti Gyógyszertár intézeti főgyógyszerész 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: 9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2–4. 

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

– az intézeti gyógyszertár tevékenységével kapcsolatos szervezési, irányítási, ellenőrzési és értékelési 

feladatok elvégzése, 

– a gyógyszergazdálkodás körébe tartozó feladatok (rendelések, készletezés, kiadások, 

helyettesítések, keretgazdálkodás) szakmailag helytálló ellátása, 

– a Daily Dose rendszer folyamatos karbantartása, fejlesztések kiterjesztése, 

– az intézet közforgalmú gyógyszertárának beindítása, működtetése, 

– a Főorvosi Tanács ülésein részvétel, a programoknak megfelelő tevékenység végzése, jelentések, 

döntés előkészítő anyagok megírása. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az 

irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– egyetemi végzettség, 

– kórházi-klinikai szakgyógyszerészet szakgyógyszerésze szakvizsga. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: legalább 3 év szakmai tapasztalat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakmai önéletrajz, 

– vezetői feladatkör ellátásával kapcsolatos elképzelések, tervek, 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– érvényes működési nyilvántartás igazolása, 

– kamarai tagság igazolása, 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagában foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul, 

– nyilatkozat, melyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot 

megismerhetik, 

– nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról. 



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

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 20. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Bertalan István MSc. főigazgató nyújt, a 06 

(96) 574-601-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Karolina Kórház-Rendelőintézet címére történő megküldésével (9200 

Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2–4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 

szereplő azonosító számot: MÜ/348-1/2019., valamint a munkakör megnevezését: intézeti 

főgyógyszerész, 

– elektronikus úton Dr. Bertalan István MSc. főigazgató részére a igazgato@karolinakorhaz.hu email-

címen keresztül, 

– személyesen: Dr. Bertalan István MSc. főigazgató részére (9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház 

tér 2–4.). 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 11. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– Karolina Kórház-Rendelőintézet honlapján (www.karolinakorhaz.hu) – 2019. augusztus 16. 

– Állami Egészségügyi Ellátó Központ honlapján – 2019. augusztus 16. 

– Közigállás honlapján – 2019. augusztus 16. 

*** 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSHEZ KÖTÖTT 

VEZETŐI ÉS EGYÉB ÁLLÁSOKRA 

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

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

Erzsébet Kórház élelmezésvezető beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

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

A munkavégzés helye: 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9. 

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

– az intézet élelmezési részlegének vezetése, irányítása, 



– a betegek és dolgozók étkeztetésének szakszerű ellátása a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-

egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet alapján. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az 

irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– felsőfokú végzettség, dietetikus, 

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

– hasonló területen szerzett, legalább 1–3 év szakmai tapasztalat, 

– gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások), 

– egészségügyi alkalmasság, 

– büntetlen előélet, cselekvőképesség, 

– érvényes működési nyilvántartás, 

– kamarai tagság, 

– a beosztásra irányuló hatályos szabályok ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakmai önéletrajz, 

– szakmai vezetői program, 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata, 

– érintetti hozzájárulási nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában 

résztvevők megismerjék, a pályázó személyes adatait a pályázattal kapcsolatban kezeljék, amely 

letölthető a http://www.ujhelykorhaz.hu/aktualitasok/allasajanlatok/ megfelelő álláspályázat 

oldaláról, 

– érvényes működési nyilvántartás és kamarai tagság igazolása. 

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

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 23. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lukács Piroska gazdasági igazgató nyújt, a 06 

(47) 525-302-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 



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

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

azonosító számot: 18/07/2019, valamint a beosztás megnevezését: Élelmezésvezető, 

– elektronikus úton Lukács Piroska részére az allas@svoek.hu email-címen keresztül, 

– személyesen: Lukács Piroska gazdasági igazgató részére (3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.). 

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

Bizottság állásfoglalása alapján. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 6. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– www.aeek.hu – 2019. július 26., 

– www.kozigallas.gov.hu – 2019. július 26. 

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

*** 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSHEZ NEM KÖTÖTT 

VEZETŐI ÉS EGYÉB ÁLLÁSOKRA 

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

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a Gazdasági Ellátó 

Osztályra osztályvezető beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

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

A munkavégzés helye: 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9. 

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

Osztály alá tartozó szervezeti egységek irányítása. 

Pénzügyi – számviteli csoport: 

– az intézet pénzügyi műveleteinek elvégzése, 

– pénzügyi helyzet rendszeres kimutatása, elemzése, 

– az intézet követeléseinek minősítése, nyilvántartása, behajtatása, 

– számlázás, 

– pénzforgalommal kapcsolatos munkák lebonyolítása, 



– bérlőkkel való kapcsolattartás, 

– tárgyi eszközök, beruházások elszámolása, nyilvántartása, 

– készletek főkönyvi elszámolása, 

– árbevétel és egyéb bevételek könyvelése, 

– főkönyvi és folyószámla kivonatok készítése, 

– beszámoló és vagyonkimutatás elkészítése, 

– külső-belső adatszolgáltatások, 

– adóbevallásokhoz szükséges nyilvántartások vezetése. 

Humánpolitikai-bér- és munkaügyi részleg: 

– az intézet munkavállalóval kapcsolatos személyi- és bérügyek intézése, 

– munkaügyi nyilvántartás vezetése, 

– adóhatóság részére havi bevallások összeállítása, elküldése; létszám és béralap tervezése, 

jogszabályi előírások alapján adatszolgáltatás, 

– az intézet humánpolitikájára és stratégiájára vonatkozó javaslatok elkészítése, 

– továbbképzési programok kidolgozása és szervezése, 

– munkáltatói és munkavállalói érdekegyeztetési ügyek kezelése, közreműködés az Igazgatóság és az 

érdekképviseleti szerv közötti megállapodások kidolgozásában és módosításában, 

– külső-belső adatszolgáltatások. 

Anyaggazdálkodási részleg: 

– beszerzői keretgazdálkodás, 

– árajánlatok kérése, piackutatás, 

– szükségletek felmérése, 

– beszerzés, 

– központi beszerzés, 

– felhasználói keretgazdálkodás, 

– raktározás, 

– selejtezés, 

– leltározás, 



– szállítási feladatok, 

– külső-belső adatszolgáltatás. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az 

irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– felsőfokú képesítés, szakirányú felsőfokú végzettség és államháztartási mérlegképes könyvelői 

végzettség, 

– költségvetési intézményben szerzett, legalább 3–5 év vezetői tapasztalat, 

– egészségügyi alkalmasság, 

– büntetlen előélet, 

– cselekvőképesség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakmai önéletrajz, 

– szakmai vezetői program, 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata, 

– érintetti hozzájárulási nyilatkozat, ahhoz, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában 

résztvevők megismerjék, a pályázó személyes adatait a pályázattal kapcsolatban kezeljék, amely 

letölthető a http://www.ujhelykorhaz.hu/aktualitasok/allasajanlatok/ megfelelő álláspályázat 

oldaláról. 

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

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 23. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lukács Piroska gazdasági igazgató nyújt, a 06 

(47) 525-302-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

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

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

azonosító számot: 18/07/2019, valamint a beosztás megnevezését: Gazdasági Ellátó Osztály 

osztályvezető, 

– elektronikus úton Lukács Piroska gazdasági igazgató részére az allas@svoek.hu email-címen 

keresztül, 



– személyesen: Lukács Piroska gazdasági igazgató részére (3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.). 

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

Bizottság állásfoglalása alapján. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 6. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– www.aeek.hu – 2019. július 26., 

– www.kozigallas.gov.hu – 2019. július 26. 

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

 


