Pályázati hirdetmény betölthető állásokra
2019. EüK. 14. szám pályázati felhívás
hatályos: 2019.09.05 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
Tisztelt Hirdetők, Olvasók!
A hirdetményeket külön ez irányú kérelemre legfeljebb 3 alkalommal ismételjük meg, további
közlésre csak újabb kérés esetén van lehetőség. A gyors megjelenés érdekében a pályázati
hirdetményeket közvetlenül a szerkesztőségnek küldjék meg levélben (1051 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 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
orvosigazgató (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, 5 évre szól.
A munkavégzés helye: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
– a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről szóló 43/2003. (VII. 29.)
ESzCsM rendelet 10. § (2) bekezdése szerinti feladatok, így különösen az egészségügyi dokumentáció
szabályszerű vezetésének felügyelete,
– az ügyeleti tevékenység biztosítása és felügyelete,
– a betegjogok érvényesülésének figyelemmel kísérése, a betegek által bejelentett panaszok
kivizsgálásában való közreműködés, a betegjogi képviselővel való kapcsolattartás,
– az egészségügyi hatósági rendelkezések végrehajtásának ellenőrzése,
– a higiénés rend biztosítása,
– az egészségügyi szolgáltatások minőség-ellenőrzése,
– az orvos, gyógyszerész munkakörben dolgozók továbbképzésének felügyelete,
– orvos-szakmai irányelvek meghatározása, betartatása és ellenőrzése,
– a betegellátás orvosszakmai irányítása,
– a hatékonysági és gazdaságossági szempontok kidolgozása és érvényesítése.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
– orvosi végzettség és szakorvosi képesítés,
– 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 2. § (1) bekezdés b) pont szerinti egészségügyi menedzseri képesítés,

– szakorvosi gyakorlat – legalább 5 év szakmai tapasztalat;
– legalább 5 év vezetői tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– tudományos munkában való részvétel,
– idegen nyelv ismerete.
Elvárt kompetenciák:
– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte,
– kommunikációs, problémamegoldó készség,
– rendszerszemlélet,
– egészségügyi kontrolling szemlélet.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– szakmai önéletrajz,
– motivációs levél,
– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke;
– szakmai program a terület vezetésére vonatkozóan,
– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2019. november 1. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 30.
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: 210/2019, valamint a munkakör megnevezését:
orvosigazgató.
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. október 31.

KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 15.
***
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 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, 5 évre szól.
A munkavégzés helye: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
– a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről szóló 43/2003. (VII. 29.)
ESzCsM rendelet 10. § (3) bekezdése szerinti feladatok, így különösen a kórházi ápolási dokumentáció
szabályszerű vezetésének felügyelete,
– a betegjogok érvényesülésének figyelemmel kísérése, a betegek által bejelentett panaszok
kivizsgálásában való közreműködés, a betegjogi képviselővel való kapcsolattartás,
– a higiénés rend folyamatos figyelemmel kísérése,
– a házirendben foglalt rendelkezések végrehajtásának ellenőrzése,
– az egészségügyi szakdolgozói munkakörben dolgozók továbbképzésének felügyelete,
– az ápolás, szakápolás szakmai irányelveinek meghatározása, betartása és ellenőrzése, ennek
kapcsán szükségessé váló intézkedések megtétele,
– a költséghatékony gazdálkodás betartása és megvalósítása az ápolás területén,
– az osztályok ápolási tevékenységének mennyiségi és minőségi mutatók alapján történő ellenőrzése.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetemi diploma, okleveles ápoló végzettség,
– 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 3. § (1) bekezdés b) pont szerinti egészségügyi menedzseri képesítés,
– legalább 5 év vezetői tapasztalat,

– fekvőbeteg-ellátásban szerzett, legalább 5 év szakmai tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– tudományos munkában való részvétel,
– egészségügy kontrolling rendszerének ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– szakmai önéletrajz,
– motivációs levél,
– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke,
– szakmai program az ápolási terület vezetésére vonatkozóan,
– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2019. november 1. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 30.
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: 203/2019, valamint a munkakör megnevezését:
ápolási Igazgató.
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. október 31.
KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 15.
***
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 Nyíregyházi
tagkórházának 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: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
– az osztály munkájának megszervezése és zavartalan működésének irányítása,
– az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
– orvosi diploma, sebészeti szakvizsga,
– szakirányú területen szerzett, legalább 5 év szakmai tapasztalat,
– legalább 5 év vezetői tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– onkosebészeti szakterületen szerzett szakmai tapasztalat,
– tudományos munkában való részvétel,
– idegen nyelv ismerete,
– egészségügyi menedzser képzettség.
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. november 1. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 30.

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: 201/2019, 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. október 31.
KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 15.
***
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 Fejlesztési
Igazgatósága igazgató 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: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
– az intézmény pályázati, fejlesztési-beruházási tevékenységének összehangolása,
– partnerkeresés, partnerségi és konzorcium-menedzsment,
– pályázati és egyéb projektek tervezése, megvalósítása, végrehajtása,
– fejlesztési, beruházási tervek kidolgozása,
– közreműködés az intézmény stratégiai tervezési folyamatai során.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola, vagy egyetemi közgazdasági végzettség,
– szakirányú területen szerzett, legalább 5 év szakmai tapasztalat,

– legalább 1–3 év vezetői tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egészségügyi területen szerzett, legalább 1–3 év szakmai tapasztalat,
– idegen nyelv ismerete,
– Európai Uniós finanszírozású projektek megvalósításában szerzett jártasság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– szakmai önéletrajz,
– motivációs levél,
– 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. október 1. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 15.
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: 192/2019, valamint a munkakör megnevezését:
Igazgató.
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 30.
KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 15.
***
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
Energiagazdálkodási osztálya osztályvezető munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.
A munkavégzés helye: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
– feladatai az energiafogyasztási szokások, adatok elemzése,
– energiagazdálkodás megszervezése, irányítása, a végrehajtás ellenőrzése,
– árajánlatok bekérése, döntés-előkészítések kimunkálása a kivitelezők, beszállítók kiválasztására,
– energiaszolgáltatás korlátozásával kapcsolatos intézkedések megtétele,
– gazdaságos energia-felhasználás folyamatos nyomon követése, ellenőrzése,
– költséghatékonyságot javító programok kidolgozása és megvalósításuk felügyelete,
– energiagazdálkodás berendezései üzemvitelének biztosítása,
– az intézmény orvosi gázellátó rendszereinek (oxigén, altatógáz, sűrített levegő, vákuum)
üzemeltetése, karbantartása, hibaelhárítása, ezek megszervezése, ellenőrzése, a szükséges
dokumentációk biztosítása,
– az intézmény klíma- és légtechnikai berendezései üzemvitelének biztosítása,
– tanulmányozza és munkaköri, illetve szakmai területe vonatkozásában alkalmazza a megjelenő
jogszabályokat, irányelveket,
– osztályos működési rend, előírások, szabályzatok, szakmai protokollok betartása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola, műszaki végzettség,
– szakirányú területen szerzett, legalább 5 év szakmai tapasztalat,
– legalább 1–3 év vezetői tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egészségügyi területen szerzett, legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
– idegen nyelv ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

– szakmai önéletrajz,
– motivációs levél,
– 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. október 1. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 15.
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: 193/2019, valamint a munkakör megnevezését:
osztályvezető.
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 30.
KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 15.
***
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
Ingatlanüzemeltetési és Üzembiztonsági osztálya osztályvezető munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.
A munkavégzés helye: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
– feladata az intézmény valamennyi telephelyén az épületek, épületgépészeti és villamos
rendszereinek üzemszerű állapotának biztosítása, javítása, karbantartása, illetve annak szervezése,
– víz és szennyvíz közművek karbantartása és üzemeltetése,

– bérlemények kezelése,
– liftek üzemeltetése,
– rendészet, őrzés-védelem biztosítása és koordinálása,
– műszaki tervek, dokumentációk kezelése, beruházások aktiválásában történő közreműködés,
– együttműködés a Fejlesztési Igazgatóság által koordinált felújítások, beruházások előkészítésében
és megvalósításában,
– közreműködés műszaki fejlesztések, műszaki fejlesztési, felújítási, beruházási tervek elkészítésében,
végrehajtásában, közbeszerzések előkészítésében, megvalósításában,
– építési beruházásokra, fejlesztésekre irányuló pályázatok műszaki előkészítése, megfelelő szintű
szakértői képviselet feltételeinek megadása,
– átalakítási, felújítási, karbantartási munkálatok és üzembehelyezési eljárások végzése,
lebonyolítása,
– parkolási- és kamerarendszerek üzemeltetése és karbantartása,
– éves karbantartási terv készítése,
– osztályos működési rend, előírások, szabályzatok, szakmai protokollok betartása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola, műszaki végzettség,
– szakirányú területen szerzett, legalább 5 év szakmai tapasztalat,
– legalább 1–3 év vezetői tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egészségügyi területen szerzett, legalább 1–3 év szakmai tapasztalat,
– idegen nyelv ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– szakmai önéletrajz,
– motivációs levél,
– 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. október 1. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 15.
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: 194/2019, valamint a munkakör megnevezését:
osztályvezető.
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 30.
KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 15.
***
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
Műszergazdálkodási osztálya osztályvezető munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.
A munkavégzés helye: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
– orvosi műszerek javíttatása, az intézeti eszköznyilvántartás alapján a műszerkataszter elkészítése és
karbantartása, felülvizsgálatok szervezése, lebonyolítása,
– az eszköznyilvántartás és a szerződések, javítások (eszközök állapota) alapján adatszolgáltatás a
vezetés és a felhasználók részére,
– a vonatkozó aktuális törvények és rendeletek figyelemmel kísérése,
– üzembe helyezések, fenti tevékenységek adminisztrációja, adatok archiválása,
– műszermérnökök, műszerészek munkájának felügyelete, koordinálása,

– osztályos működési rend, előírások, szabályzatok, szakmai protokollok betartása,
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola, műszaki végzettség,
– szakirányú területen szerzett, legalább 5 év szakmai tapasztalat,
– legalább 1–3 év vezetői tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egészségügyi területen szerzett, legalább 1–3 év szakmai tapasztalat,
– idegen nyelv ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– szakmai önéletrajz,
– motivációs levél,
– 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. október 1. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 15.
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: 195/2019, valamint a munkakör megnevezését:
osztályvezető.
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 30.
KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 15.

***
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 Szállítási
osztálya osztályvezető munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.
A munkavégzés helye: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
– közvetlenül irányítja és vezeti a szállítási osztály munkáját, ellátja az ehhez kapcsolódó tervezési,
szervezési, ellenőrzési, beszámolási és adatszolgáltatási feladatokat,
– elkészíti az osztály éves gépjármű üzemeltetési tervjavaslatát a rendelkezésre álló pénzügyi keret,
illetve közvetlen felettese utasításainak megfelelően,
– folyamatosan figyelemmel kíséri az osztály részére meghatározott gazdálkodási keretek alakulását,
a takarékos, ésszerű gazdálkodás megvalósítását,
– gyűjti, rangsorolja, nyilvántartja a beérkezett szállítási igényeket, ütemezi a feladatokat, azokat
kiadja végrehajtásra, nyugtázza azok teljesítését,
– a rendelkezésre álló géppark állapotának folyamatos figyelemmel kísérése, a géppark
feltérképezését követően javaslattételi kötelezettség a gépjármű állomány minőségének javítására.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola, közgazdász végzettség,
– szakirányú területen szerzett, legalább 5 év szakmai tapasztalat,
– legalább 1–3 év vezetői tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egészségügyi területen szerzett, legalább 1–3 év szakmai tapasztalat,
– idegen nyelv ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

– szakmai önéletrajz,
– motivációs levél,
– 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. november 1. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 30.
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: 202/2019, valamint a munkakör megnevezését:
osztályvezető.
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. október 31.
KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 15.
***
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYVEZETŐI ÉS ORVOSVEZETŐI ÁLLÁSOKRA
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat (1211 Budapest, Szent Imre tér 10.) Képviselőtestülete pályázatot hirdet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tóth Ilona Egészségügyi
Szolgálat főigazgatói feladatainak munkaviszony keretében történő ellátására.
Munkáltató: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete, az egyéb munkáltatói
jogokat a polgármester gyakorolja.
Munkakör: főigazgató.
A jogviszony típusa, időtartama: munkaviszony [a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
(Mt.) 208–211. §-a szerinti vezető állású munkavállaló], időtartama: 2019. október 1. napjától 2024.
szeptember 30. napjáig tartó, határozott időtartam.
A munkavégzés helye: 1212 Budapest, Görgey Artúr tér 8. és telephelyei.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

– a költségvetési szervként működő intézmény vezetése, szakmai munkájának, gazdálkodásának
szervezése, irányítása, ellenőrzése,
– munkáltatói jogok gyakorlása,
– részvétel a XXI. kerületi egészségügyi fejlesztési koncepció összeállításában és végrehajtásában.
Illetmény és a beosztáshoz kapcsolódó juttatások: a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.
törvényben meghatározottak szerint.
Pályázati feltételek:
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) alapján:
– orvostudományi vagy egyéb egyetemi szintű végzettség,
– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés (EüM 7/C. §-ban foglaltak
szerint a 2013. szeptember 1-je előtt szerzett egészségügyi (szak)menedzseri képesítés, illetve az
egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítés, melyek alól
felmentés adható a 4. §-ban foglaltak szerint, abban az esetben, ha a pályázó a képzésben részt vesz,
vagy vállalja a képesítésnek – a megbízás adásától számított 5 éven belül történő megszerzését),
– legalább 5 éves vezetői gyakorlat,
– büntetlen előélet, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20.
§. (2) bekezdés d) pontjában, (2d) és (2e) bekezdésében meghatározott követelményeknek való
megfelelés hatósági bizonyítvánnyal történő igazolása [Kjt. 20. § (2) bekezdés a) pont, Kjt. 20. § (4)
bekezdés],
– cselekvőképesség [Kjt. 20. § (2) bekezdés b) pont],
– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával való
rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz [Kjt. 20. § (2) bekezdés c) pont],
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése a pályázat elnyerése esetén (az egyes
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján).
Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 13. §-a értelmében a
főigazgató egészségügyi szolgáltatónál más vezetői megbízatást nem tölthet be, és egészségügyi
tevékenységet csak a szakképesítése szerinti egészségügyi tevékenység gyakorlási jogának
fenntartásához szükséges mértékben, az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója előzetes engedélyében
foglalt időtartamban végezhet, azzal, hogy a főigazgató ezen tevékenysége semmilyen formában nem
akadályozhatja a munkaszerződésében meghatározott munkaköre munkaidőben történő ellátását.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– az egészségügyi ellátórendszer több területén szerzett tapasztalat, vezetői gyakorlat,
– orvosi szakvizsga megléte,

– széles körű informatikai ismeretek.
A pályázat tartalmi követelményei, a pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– iskolai végzettséget igazoló okmányok közjegyző által hitelesített másolatai,
– a pályázati feltételként előírt 5 éves vezetői gyakorlatot igazoló munkáltatói igazolás másolata,
– a pályázó személy adatait tartalmazó részletes fényképes, szakmai önéletrajz,
– motivációs levél,
– a költségvetési szerv tevékenységével összefüggő és a kerület jellegéhez igazodó szakmai vezetői
koncepció és szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez,
– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati anyagba
betekinthetnek, a személyes adatokat megismerhetik,
– nyilatkozat, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának a véleményezők és a döntéshozók részére
történő sokszorosításához, továbbításához,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázat zárt vagy nyílt ülésen történő tárgyalását kéri,
– nyilatkozat, hogy vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság
alatt,
– a Kjt. 41. §, 42. § és 43. §-aiban foglalt előzetes összeférhetetlenségi nyilatkozat.
A beosztás betölthetőségének kezdő napja várhatóan: 2019. október 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 24.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Metz Tímea intézményfelügyeleti
ágazatvezető nyújt a 06 (1) 427-6100/160-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja, formája, helye:
– postai úton: a pályázatnak a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Intézményfelügyeleti
Ágazat címére történő megküldésével (1211 Budapest, Szent Imre tér 10.). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázatok nyilvántartására vonatkozó azonosító számot: ALT/7926/2019, valamint a
munkakör megnevezését: Főigazgató,
– személyesen: Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti
Ágazat (1211 Budapest, Szent Imre tér 10.).

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázókat a pályázat kiírója által e célra létrehozott bizottság
hallgatja meg, illetve a pályázatokat véleményezi. Ezt követően a pályázatokat Budapest XXI. Kerület
Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja el várhatóan 2019. év szeptember hónapban.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Budapest XXI. Kerület – Csepel Kerület honlapja: www.csepel.hu,
– Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája.
A megbízással, illetve a pályázók személyes meghallgatásával kapcsolatos egyéb lényeges
információ: a foglalkoztatás kezdetén a próbaidő kikötésére az Mt. előírásai szerint kerül sor.
A meghallgatás helyszíne, napja (külön értesítés nélkül): 1211 Budapest Szent Imre tér 10.
(Polgármesteri Hivatal épülete), időpontja: 2019. szeptember 25. 10–14 óra.
***
A Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza (6772 Deszk, Alkotmány utca 36.) a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet
Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza Képalkotó Eljárások Osztálya (röntgen,
ultrahang) 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: 6772 Szeged, Alkotmány utca 36.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
– szakorvosi munkakörben radiológus szakorvos feladatok ellátása, (ultrahang, röntgen),
– a Képalkotó Eljárások osztály zavartalan működésének szakmai irányítása, ellenőrzése.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
– orvosi diploma, radiológus szakvizsga,
– kórházi területen szerzett, legalább 3 év vezetői tapasztalat,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség,
– egészségügyi alkalmasság,
– érvényes működési nyilvántartás,

– MOK-tagság,
– legalább 10 év szakorvosi gyakorlat,
– CT-vizsgálatokban való jártasság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– minden olyan okirat, amelyet a pályázó elbírálás szempontjából fontosnak tart,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyagát a bíráló bizottság
megismerhesse,
– vezetői koncepció, szakmai program,
– személyi adatokat tartalmazó részletes szakmai önéletrajz,
– egyéb: a pályázatnak tartalmazni kell a pályázó személyi adatait, lakcímét, szakmai díjait, szakmai
tudományos munkáját, terveit, szervezeti egység vezetésére vonatkozó terveket, elképzeléseket.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2019. november 1. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Juhász Katalin, Patakiné Solymosi Ágnes nyújt,
a 06 (62) 571-516-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza címére történő
megküldésével (6772 Deszk, Alkotmány utca 36.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/5-115/2019, valamint a munkakör megnevezését:
Képalkotó Eljárások Osztálya (röntgen, ultrahang) osztályvezető főorvos.
– elektronikus úton Juhász Katalin, Patakiné Solymosi Ágnes részére a munkaugy@deszkikorhaz.hu
email-címen keresztül,
– személyesen: Juhász Katalin, Patakiné Solymosi Ágnes (6772 Deszk, Alkotmány utca 36.).
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 21.
Közigállás honlapon való megjelenés dátuma: 2019. augusztus 8.
***
A Nagyatádi Kórház főigazgatója (7500 Nagyatád, Bajcsy-Zsilinszky utca 1.) pályázatot hirdet
Belgyógyászati Osztály osztályvezető főorvos álláshely szakorvosi munkakörben történő betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.
Pályázati feltételek:
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség,
– egészségügyi alkalmasság,
– érvényes működési nyilvántartás,
– MOK-tagság,
– orvosi diploma,
– belgyógyász szakorvosi szakképesítés és második szakképesítés (kardiológia vagy
gasztroenterológia vagy diabetológia vagy orvosi rehabilitáció-kardiológia),
– 5 év feletti szakmai gyakorlat.
Egyéb feltétel: próbaidő megállapítására nem kerül sor, amennyiben a pályázó a kinevezéskor
legalább 5 éves, költségvetési szervnél eltöltött szakmai gyakorlattal rendelkezik, ellenkező esetben a
próbaidő mértéke 3 hónap. A vezetői beosztás ellátására megbízást csak az kaphat, aki a
munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti
munkakörbe kinevezhető.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: vezetői tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, annak igazolására, hogy a pályázó megfelel
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20. § (2), (2c), (2d) és (2e)
bekezdéseiben foglaltaknak,
– érvényes működési nyilvántartás igazolása,
– MOK-tagság igazolása,
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a jelentkező által benyújtott dokumentumokat az azt
véleményező, elbíráló személyek és testületek – ideértve a munkáltató által összehívott véleményező
bizottságot, Szakmai Vezető Testületet, Egészségügy Szakmai Kollégiumot – megismerhetik, és a
jelentkező az általa benyújtott iratanyagban foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggésben
szükséges mértékű kezeléséhez hozzájárul,
– orvosi diploma,
– szakképesítések (másolatban),
– osztály vezetésére irányuló elképzések, szakmai koncepció,

– az egység fejlesztésére vonatkozó szakmai program,
– részletes személyes és szakmai önéletrajz.
Bérezés: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt., a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII.
31.) Korm. rendelet (Kjt. vhr.), az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók
illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes
szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet irányadó, valamint a munkáltatóval történt
megegyezés szerint.
Pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 13.
Az elbírálás határideje: 2019. október 8.
Az állás betöltésének várható ideje: 2019. október 15.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatok beérkezését követően a munkáltató a pályázót
személyesen meghallgatja, továbbá a Kjt., a Kjt. vhr., 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.
Pályázatok benyújtása: postai úton (7500 Nagyatád, Bajcsy-Zsilinszky utca 1.) vagy személyesen az
intézet Bér- és Munkaügyi Osztályára. A borítékon fel kell tüntetni a „9/764/2019” számot, valamint a
„szakorvos/osztályvezető főorvos” megjelölést.
***
A Nagyatádi Kórház főigazgatója (7500 Nagyatád, Bajcsy-Zsilinszky utca 1.) pályázatot hirdet
Pszichiátriai Osztály Rehabilitációs Egysége II. osztályvezető főorvos álláshely szakorvosi
munkakörben történő betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.
Pályázati feltételek:
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség,
– egészségügyi alkalmasság,
– érvényes működési nyilvántartás,
– MOK-tagság,
– orvosi diploma,
– pszichiáter szakorvosi szakképesítés és orvosi rehabilitáció-pszichiátria,

– 5 év feletti szakmai gyakorlat.
Egyéb feltétel: próbaidő megállapítására nem kerül sor, amennyiben a pályázó a kinevezéskor
legalább 5 éves, költségvetési szervnél eltöltött szakmai gyakorlattal rendelkezik, ellenkező esetben a
próbaidő mértéke 3 hónap. A vezetői beosztás ellátására megbízást csak az kaphat, aki a
munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti
munkakörbe kinevezhető.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: vezetői tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, annak igazolására, hogy a pályázó megfelel
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20. § (2), (2c), (2d) és (2e)
bekezdéseiben foglaltaknak,
– érvényes működési nyilvántartás igazolása,
– MOK-tagság igazolása,
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a jelentkező által benyújtott dokumentumokat az azt
véleményező, elbíráló személyek és testületek – ideértve a munkáltató által összehívott véleményező
bizottságot, Szakmai Vezető Testületet, Egészségügy Szakmai Kollégiumot – megismerhetik, és a
jelentkező az általa benyújtott iratanyagban foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggésben
szükséges mértékű kezeléséhez hozzájárul,
– orvosi diploma,
– szakképesítések (másolatban),
– osztály vezetésére irányuló elképzések, szakmai koncepció,
– az egység fejlesztésére vonatkozó szakmai program,
– részletes személyes és szakmai önéletrajz.
Bérezés: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt., a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII.
31.) Korm. rendelet (Kjt. vhr.), az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók
illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes
szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet irányadó, valamint a munkáltatóval történt
megegyezés szerint.
Pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 13.
Az elbírálás határideje: 2019.október 8.
Az állás betöltésének várható ideje: 2019. október 15.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatok beérkezését követően a munkáltató a pályázót
személyesen meghallgatja, továbbá a Kjt., a Kjt. vhr., 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.
Pályázatok benyújtása: postai úton (7500 Nagyatád, Bajcsy-Zsilinszky utca 1.) vagy személyesen az
intézet Bér- és Munkaügyi Osztályára. A borítékon fel kell tüntetni a „9/765/2019” számot, valamint a
„szakorvos/osztályvezető főorvos” megjelölést.
***
A Nagyatádi Kórház főigazgatója (7500 Nagyatád, Bajcsy-Zsilinszky utca 1.) pályázatot hirdet
Pszichiátriai Központi Laboratórium osztályvezető főorvos álláshely szakorvosi munkakörben történő
betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.
Pályázati feltételek:
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség,
– egészségügyi alkalmasság,
– érvényes működési nyilvántartás,
– MOK-tagság,
– orvosi diploma,
– orvosi laboratóriumi diagnosztikai szakorvosi szakképesítés vagy klinikai laboratóriumi diagnosztikai
szakgyógyszerészi szakképesítés vagy klinikai biokémikus szakképesítés,
– 5 év feletti szakmai gyakorlat.
Egyéb feltétel: próbaidő megállapítására nem kerül sor, amennyiben a pályázó a kinevezéskor
legalább 5 éves, költségvetési szervnél eltöltött szakmai gyakorlattal rendelkezik, ellenkező esetben a
próbaidő mértéke 3 hónap. A vezetői beosztás ellátására megbízást csak az kaphat, aki a
munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti
munkakörbe kinevezhető.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: vezetői tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, annak igazolására, hogy a pályázó megfelel
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20. § (2), (2c), (2d) és (2e)
bekezdéseiben foglaltaknak,
– érvényes működési nyilvántartás igazolása,

– MOK-tagság igazolása,
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a jelentkező által benyújtott dokumentumokat az azt
véleményező, elbíráló személyek és testületek – ideértve a munkáltató által összehívott véleményező
bizottságot, Szakmai Vezető Testületet, Egészségügy Szakmai Kollégiumot – megismerhetik, és a
jelentkező az általa benyújtott iratanyagban foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggésben
szükséges mértékű kezeléséhez hozzájárul,
– orvosi diploma,
– szakképesítések (másolatban),
– osztály vezetésére irányuló elképzések, szakmai koncepció,
– az egység fejlesztésére vonatkozó szakmai program,
– részletes személyes és szakmai önéletrajz.
Bérezés: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt., a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII.
31.) Korm. rendelet (Kjt. vhr.), az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók
illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes
szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet irányadó, valamint a munkáltatóval történt
megegyezés szerint.
Pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 13.
Az elbírálás határideje: 2019. október 8.
Az állás betöltésének várható ideje: 2019. október 15.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatok beérkezését követően a munkáltató a pályázót
személyesen meghallgatja, továbbá a Kjt., a Kjt. vhr., 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.
Pályázatok benyújtása: postai úton (7500 Nagyatád, Bajcsy-Zsilinszky utca 1.) vagy személyesen az
intézet Bér- és Munkaügyi Osztályára. A borítékon fel kell tüntetni a „9/766/2019” számot, valamint a
„szakorvos/osztályvezető főorvos” megjelölést.
***
A Margit Kórház Pásztó (3060 Pásztó Semmelweis út 15–17.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet orvosigazgató vezetői megbízással
szakorvos munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: határozott időre, legfeljebb 5 évig.
A munkavégzés helye: 3060 Pásztó, Semmelweis út 15–17.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A gyógyintézetben nyújtott szakorvosi tevékenység, valamint annak felügyelete és a tevékenységek
összehangolása a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről szóló
43/2003. (VII. 29.) ESzCsM rendelet által szabályozottan, ennek keretében különösen:
– az egészségügyi dokumentáció vezetése szabályszerűségének biztosítása és felügyelete,
– az ügyeleti tevékenység biztosítása és felügyelete,
– a betegjogok érvényesülésének folyamatos figyelemmel kísérése,
– a betegek által bejelentett panaszok kivizsgálásában való közreműködés,
– a betegjogi képviselővel való kapcsolattartás,
– az egészségügyi hatósági rendelkezések végrehajtásának ellenőrzése,
– a házirend rendelkezései végrehajtásának ellenőrzése,
– a gyógyintézet higiénés rendjének biztosítása és felügyelete,
– a gyógyintézetben nyújtott egészségügyi szolgáltatások folyamatos minőség-ellenőrzése,
– a gyógyintézetben orvosi, gyógyszerészi munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók
továbbképzésének biztosítása és felügyelete,
– a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott további orvos-szakmai tevékenységek
felügyelete.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a Kollektív Szerződés rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– orvosi egyetem és szakorvosi képesítés, legalább 5 év gyakorló orvosi tevékenységgel,
– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés vagy egészségügyi
(szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon
szerzett képesítés,
– legalább 3 éves vezetői gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen előélet,
– munkaköri egészségügyi alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: rehabilitáció, belgyógyász, reumatológiai szakképesítés.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz,
– az orvosigazgatói feladatok ellátására vonatkozó szakmai elképzelések, vezetői és szakmai program,
– végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést, illetve nyelvtudást igazoló okiratok másolata,
– szakmai, illetve vezetői gyakorlatot igazoló okmányok,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– igazolás kamarai tagságról és működési nyilvántartás érvényességéről,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a jogszabályban előírt
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2019. október 1. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Boczek Tibor, főigazgató nyújt, a 06 (70)
521-1772-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Margit Kórház Pásztó címére történő megküldésével (3060 Pásztó,
Semmelweis út 15–17.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: HU/120-27/2019., valamint a munkakör megnevezését: orvosi igazgatói vezetői megbízás –
szakorvos,
– elektronikus úton Margit Kórház Pásztó részére a munkaugy@pkorhaz.hu címre, kérjük a tárgyban
a munkakör megnevezését feltüntetni a mellékletek csatolásával.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 20
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Margit Kórház Pásztó honlapja,
– Állami Egészségügyi Ellátó Központ honlapja: www.aeek.hu.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 31.
***

A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet (3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11–13.) a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/B. §-a alapján pályázatot hirdet
járóbeteg-szakellátásért felelős orvosigazgató beosztás (magasabb vezetői megbízás) ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A közalkalmazotti munkakör: szakorvos.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.
Próbaidő: megállapítására nem kerül sor, feltéve, hogy a közalkalmazott a kinevezésekor legalább 5
éves, költségvetési szervnél eltöltött szakmai gyakorlattal rendelkezik. Ellenkező esetben a próbaidő
mértéke 3 hónap.
A megbízási/munkáltatói jogkör gyakorlója: a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet főigazgatója.
A munkavégzés helye: Tiszaújváros Városi Rendelőintézet (3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11–
13.)
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
– az orvosigazgatói feladatellátás kompetenciakörébe tartozó munkavégzés a jogszabályokban
előírtak, a munkáltató belső szabályozó dokumentumaiban foglaltak, valamint a munkaköri leírás
alapján, így különösen a járóbeteg-szakellátás orvosszakmai feltételeinek biztosítása,
– a gyógyító-megelőző tevékenység tervezése, szervezése, ellenőrzése, irányítása, különös
figyelemmel az egészségügyi szolgáltató szakmai követelményeknek megfelelő, folyamatos és
gazdaságos működtetésére, illetve a Rendelőintézet Szervezeti és Működési Szabályzatában
meghatározott további feladatok ellátása, a a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai
vezető testületéről szóló 43/2003. (VII. 29.) ESzCsM rendelet 10. § (2) bekezdésében meghatározott
feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. és a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (Kjt. vhr.) rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– orvosi végzettség és szakorvosi képesítés,
– legalább 5 év gyakorló orvosi tevékenység,
– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés, vagy egészségügyi
(szak)menedzseri képesítés, vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon
szerzett képesítés, vagy jogi szakokleveles orvos szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítés,
– legalább 3 éves vezetői gyakorlat.
– büntetlen előélet,

– egészségügyi alkalmasság,
– 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,
– vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban
áll, vagy a megbízással egyidejűleg a fentebb megjelölt közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz,
– végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata,
– szakmai, illetve vezetői gyakorlatot, orvosi tevékenységet igazoló okmányok (munkáltató igazolások
másolata),
– kamarai tagság érvényességét igazoló dokumentum másolata,
– működési nyilvántartás érvényességét igazoló dokumentum másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány annak igazolására, hogy a Kjt. 20. § (2), (2c), (2d),
(2e) bekezdéseiben foglaltaknak megfelel,
– szakmai program a vezetői beosztásnak megfelelő feladat- és hatáskörben, illetve
kompetenciakörben,
– nyilatkozat arról, hogy a jelentkező által benyújtott dokumentumokat az azt véleményező, elbíráló
személyek és testületek (ideértve különösen a munkáltató szervezet véleményező bizottságát,
szakmai vezető testületét) megismerheti és a jelentkező az általa benyújtott iratanyagban foglalt
személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egészségügyi alapellátási és/vagy járóbeteg-szakellátási (legalább rendelőintézeti) szakmai profilú
egészségügyi szolgáltató működtetésében szerzett szakmai tapasztalat,
– járóbeteg-szakellátás egészségügyi intézmények és szolgáltatók közötti szervezésében, betegútmenedzsmentjében szerzett szakmai tapasztalat,
– angol nyelvből középfokú C típusú nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,
– egészségügyi intézményben szerzett vezetői tapasztalat,
– egészségügyi hatósági eljárásokban szerzett tapasztalat.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2019. október 1. napjától
tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ a 06 (49) 544-600-as telefonszámon kérhető.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet címére történő megküldésével
(3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11–13.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: 50114-10/2019, valamint a munkakör megnevezését: járóbetegszakellátásért felelős orvosigazgató,
– személyesen a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet székhelyén, 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út
11–13. II. emelet 206-os szoba.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a Kjt. vhr. 4. §-ában foglaltak szerint.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 30.
KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 26.
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK ORVOSI ÁLLÁSOKRA
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A Mátrai Gyógyintézet (3200 Gyöngyös, Hrsz. 7151.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet általános orvos munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Mátraháza.
A munkakörbe tartozó feladatok:

– az intézet gyógyító munkájában való részvétel,
– a munkaköri leírásban foglaltak alapján a kijelölt betegellátó osztályon orvosi tevékenység végzése,
– aktív részvétel a pulmonológiai, a bronchológiai, valamint az intervenciós bronchológiai team
munkájában.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az
irányadók, további részletek egyeztetése személyesen történik.
Pályázati feltételek:
– egyetem, általános orvosi vizsga,
– pályakezdők jelentkezését is várjuk,
– magyar nyelvtudás,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség,
– egészségügyi alkalmasság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– érvényes működési nyilvántartás igazolása,
– végzettséget igazoló okiratok egyszerű másolatban,
– nyilatkozat büntetlen előéletről, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (csak felvétel
esetén),
– fényképes szakmai önéletrajz,
– beleegyező nyilatkozat a pályázat megismeréséhez és az elbírálásához történő felhasználáshoz a
bíráló bizottság részére.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően – 4
hónapos próbaidő kikötésével – azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: az Egészségügyi Közlönyben történő megjelenést követő 30.
nap.
A pályázati kiírással, illetve a munkakörrel kapcsolatosan további információt Dr. Urbán László PhD.
főigazgató főorvos nyújt munkanapokon 9–14 óra között a 06 (37) 574-505-ös telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Mátrai Gyógyintézet címére történő megküldésével (3200 Gyöngyös,
Hrsz. 7151). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Általános orvos.,
– elektronikus úton a foigazgato@magy.eu e-mail címen keresztül,

– személyesen: Dr. Urbán László PhD. főigazgató főorvos, Mátraháza, Hrsz. 7151 Mátrai
Gyógyintézet, adminisztrációs épületben, időpont-egyeztetés után.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat bírálóbizottság bírálja el, a pályázók közül
kiválasztottakkal – előzetes telefonos egyeztetést követően – szóbeli konzultációt tartunk. A
kinevezésről az intézmény főigazgatója dönt.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Kiemelt bérezés! Igény esetén szolgálati
elhelyezést vagy szolgálati lakást tudunk biztosítani.
***
A Mátrai Gyógyintézet (3200 Gyöngyös, Hrsz. 7151) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet pulmonológiai rehabilitációs szakorvos
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Mátraháza.
A munkakörbe tartozó feladatok:
– az intézet gyógyító munkájában való részvétel a munkaköri leírásban foglaltak alapján,
– szakirányú képesítésének megfelelő szakorvosi tevékenység végzése,
– aktívan részt vesz a pulmonológiai team munkájában.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az
irányadók, további részletek egyeztetése személyesen történik.
Pályázati feltételek:
– egyetem, pulmonológiai rehabilitációs szakvizsga,
– pulmonológiai rehabilitációs munkakörben szerzett 1 éves tapasztalat,
– pulmonológiai rehabilitációs szakvizsga megléte (az állásra pulmonológus szakvizsgával is lehet
jelentkezni, ha vállalja a rehabilitációs szakvizsga megszerzését),
– magyar nyelvtudás,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség,
– egészségügyi alkalmasság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– érvényes működési nyilvántartás igazolása,

– végzettséget igazoló okiratok egyszerű másolatban,
– nyilatkozat büntetlen előéletről, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (csak felvétel
esetén),
– fényképes szakmai önéletrajz,
– beleegyező nyilatkozat a pályázat megismeréséhez és az elbírálásához történő felhasználáshoz a
bíráló bizottság részére.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően – 4
hónapos próbaidő kikötésével – azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: az Egészségügyi Közlönyben történő megjelenést követő 30
nap.
A pályázati kiírással, illetve a munkakörrel kapcsolatosan további információt Dr. Urbán László PhD.
főigazgató főorvos nyújt munkanapokon 9–14 óra között a 06 (37) 574-505-ös telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Mátrai Gyógyintézet címére történő megküldésével (3200 Gyöngyös,
Hrsz. 7151). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Pulmonológiai rehabilitációs
szakorvos.,
– elektronikus úton a foigazgato@magy.eu e-mail címen keresztül,
– személyesen Dr. Urbán László PhD. főigazgató főorvos, Mátraháza, Hrsz. 7151 Mátrai Gyógyintézet,
adminisztrációs épületben, időpont egyeztetés után.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat bírálóbizottság bírálja el, a pályázók közül
kiválasztottakkal – előzetes telefonos egyeztetést követően – szóbeli konzultációt tartunk. A
kinevezésről az intézmény főigazgatója dönt.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Kiemelt bérezés! Igény esetén szolgálati
elhelyezést vagy szolgálati lakást tudunk biztosítani.
***
A Mátrai Gyógyintézet (3200 Gyöngyös, Hrsz. 7151) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet tüdőgyógyász szakorvos munkakör
betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Mátraháza.
A munkakörbe tartozó feladatok:
– az intézet gyógyító munkájában való részvétel,

– aktívan részt vesz a bronchológiai, valamint az intervenciós bronchológiai team munkájában.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az
irányadók, további részletek egyeztetése személyesen történik.
Pályázati feltételek:
– egyetem, tüdőgyógyász szakvizsga (tüdőgyógyász szakvizsga előtt állók jelentkezését is várjuk),
– magyar nyelvtudás,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség,
– egészségügyi alkalmasság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: bronchológiai jártasság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– érvényes működési nyilvántartás igazolása,
– végzettséget igazoló okiratok egyszerű másolatban,
– nyilatkozat büntetlen előéletről, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (csak felvétel
esetén),
– fényképes szakmai önéletrajz,
– beleegyező nyilatkozat a pályázat megismeréséhez és az elbírálásához történő felhasználáshoz a
bíráló bizottság részére.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően – 4
hónapos próbaidő kikötésével – azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: az Egészségügyi Közlönyben történő megjelenést követő 30
nap.
A pályázati kiírással, illetve a munkakörrel kapcsolatosan további információt Dr. Urbán László PhD.
főigazgató főorvos nyújt munkanapokon 9–14 óra között a 06 (37) 574-505-ös telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Mátrai Gyógyintézet címére történő megküldésével (3200 Gyöngyös,
Hrsz. 7151). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Tüdőgyógyász szakorvos.,
– elektronikus úton a foigazgato@magy.eu e-mail címen keresztül,
– személyesen Dr. Urbán László PhD. főigazgató főorvos, Mátraháza, Hrsz. 7151 Mátrai Gyógyintézet,
adminisztrációs épületben, időpont egyeztetés után.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat bírálóbizottság bírálja el, a pályázók közül
kiválasztottakkal – előzetes telefonos egyeztetést követően – szóbeli konzultációt tartunk. A
kinevezésről az intézmény főigazgatója dönt.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Kiemelt bérezés! Igény esetén szolgálati
elhelyezést vagy szolgálati lakást tudunk biztosítani.
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Komárom-Esztergom megye
Nógrád megye
Pest megye
Somogy megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Tolna megye
Vas megye
Veszprém megye
Zala megye
***
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK GYÓGYSZERÉSZI, GYÓGYSZERTÁRI ASSZISTENSI ÁLLÁSOKRA
A Nagyatádi Kórház főigazgatója (7500 Nagyatád, Bajcsy-Zsilinszky utca 1.) pályázatot hirdet
Gyógyszertár intézetvezető főgyógyszerész álláshely szakgyógyszerész munkakörben történő
betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.
Pályázati feltételek:
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség,
– egészségügyi alkalmasság,
– érvényes működési nyilvántartás,
– MGYK-tagság,
– gyógyszerészi diploma,

– kórházi klinikai szakgyógyszerész szakképesítés,
– legalább 5 év kórházi szakmai gyakorlat.
Egyéb feltétel: próbaidő megállapítására nem kerül sor, amennyiben a pályázó a kinevezéskor
legalább 5 éves, költségvetési szervnél eltöltött szakmai gyakorlattal rendelkezik, ellenkező esetben a
próbaidő mértéke 3 hónap. A vezetői beosztás ellátására megbízást csak az kaphat, aki a
munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti
munkakörbe kinevezhető.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: vezetői tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, annak igazolására, hogy a pályázó megfelel
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20. § (2), (2c), (2d) és (2e)
bekezdéseiben foglaltaknak,
– érvényes működési nyilvántartás igazolása,
– MGYK-tagság igazolása,
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a jelentkező által benyújtott dokumentumokat az azt
véleményező, elbíráló személyek és testületek – ideértve a munkáltató által összehívott véleményező
bizottságot, Szakmai Vezető Testületet, Egészségügy Szakmai Kollégiumot – megismerhetik, és a
jelentkező az általa benyújtott iratanyagban foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggésben
szükséges mértékű kezeléséhez hozzájárul,
– gyógyszerészi diploma,
– szakképesítések (másolatban),
– a Gyógyszertár vezetésére irányuló elképzések, szakmai koncepció,
– az egység fejlesztésére vonatkozó szakmai program,
– részletes személyes és szakmai önéletrajz.
Bérezés: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt., a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII.
31.) Korm. rendelet (Kjt. vhr.), az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók
illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes
szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet irányadó, valamint a munkáltatóval történt
megegyezés szerint.
Pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 13.
Az elbírálás határideje: 2019. október 8.
Az állás betöltésének várható ideje: 2019. október 15.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatok beérkezését követően a munkáltató a pályázót
személyesen meghallgatja, továbbá a Kjt., a Kjt. vhr., 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.
Pályázatok benyújtása: postai úton (7500 Nagyatád, Bajcsy-Zsilinszky utca 1.) vagy személyesen az
intézet Bér- és Munkaügyi Osztályára. A borítékon fel kell tüntetni a „9/768/2019” számot, valamint a
„gyógyszerész/intézetvezető főgyógyszerész” megjelölést.
***
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSHEZ KÖTÖTT
VEZETŐI ÉS EGYÉB ÁLLÁSOKRA
A Nagyatádi Kórház főigazgatója (7500 Nagyatád, Bajcsy-Zsilinszky utca 1.) pályázatot hirdet
Mozgásszervi rehabilitációs Osztály osztályvezető főnővér álláshely diplomás ápoló munkakörben
történő betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.
Pályázati feltételek:
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség,
– egészségügyi alkalmasság,
– érvényes működési nyilvántartás,
– MESZK-tagság,
– egyetemen vagy főiskolán megszerzett diplomás ápoló vagy okleveles ápoló szakképesítés, vagy
ápoló BSC/MSC szakképesítés,
– legalább 5 év szakmai gyakorlat.
Egyéb feltétel: próbaidő megállapítására nem kerül sor, amennyiben a pályázó a kinevezéskor
legalább 5 éves, költségvetési szervnél eltöltött szakmai gyakorlattal rendelkezik, ellenkező esetben a
próbaidő mértéke 3 hónap. A vezetői beosztás ellátására megbízást csak az kaphat, aki a
munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti
munkakörbe kinevezhető.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: vezetői tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, annak igazolására, hogy a pályázó megfelel
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20. § (2), (2c), (2d) és (2e)
bekezdéseiben foglaltaknak,
– érvényes működési nyilvántartás igazolása,
– MESZK-tagság igazolása,
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a jelentkező által benyújtott dokumentumokat az azt
véleményező, elbíráló személyek és testületek – ideértve a munkáltató által összehívott véleményező
bizottságot, Szakmai Vezető Testületet, Egészségügy Szakmai Kollégiumot – megismerhetik, és a
jelentkező az általa benyújtott iratanyagban foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggésben
szükséges mértékű kezeléséhez hozzájárul,
– főiskolai vagy egyetemi oklevél/diploma,
– szakképesítések (másolatban),
– osztály vezetésére irányuló elképzések, szakmai koncepció,
– az egység fejlesztésére vonatkozó szakmai program,
– részletes személyes és szakmai önéletrajz.
Bérezés: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt., a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII.
31.) Korm. rendelet (Kjt. vhr.), az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók
illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes
szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet irányadó, valamint a munkáltatóval történt
megegyezés szerint.
Pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 13.
Az elbírálás határideje: 2019. október 8.
Az állás betöltésének várható ideje: 2019. október 15.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatok beérkezését követően a munkáltató a pályázót
személyesen meghallgatja, továbbá a Kjt., a Kjt. vhr., 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.
Pályázatok benyújtása: postai úton (7500 Nagyatád, Bajcsy-Zsilinszky utca 1.) vagy személyesen az
intézet Bér- és Munkaügyi Osztályára. A borítékon fel kell tüntetni a „9/773/2019” számot, valamint a
„diplomás ápoló/osztályvezető főnővér” megjelölést.
***
A Nagyatádi Kórház főigazgatója (7500 Nagyatád, Bajcsy-Zsilinszky utca 1.) pályázatot hirdet
Geriátriai Osztály osztályvezető főnővér álláshely diplomás ápoló munkakörben történő betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.
Pályázati feltételek:
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség,
– egészségügyi alkalmasság,
– érvényes működési nyilvántartás,
– MESZK-tagság,
– egyetemen vagy főiskolán megszerzett diplomás ápoló vagy okleveles ápoló szakképesítés, vagy
ápoló BSC/MSC szakképesítés,
– legalább 5 év szakmai gyakorlat.
Egyéb feltétel: próbaidő megállapítására nem kerül sor, amennyiben a pályázó a kinevezéskor
legalább 5 éves, költségvetési szervnél eltöltött szakmai gyakorlattal rendelkezik, ellenkező esetben a
próbaidő mértéke 3 hónap. A vezetői beosztás ellátására megbízást csak az kaphat, aki a
munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti
munkakörbe kinevezhető.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: vezetői tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, annak igazolására, hogy a pályázó megfelel
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20. § (2), (2c), (2d) és (2e)
bekezdéseiben foglaltaknak,
– érvényes működési nyilvántartás igazolása,
– MESZK-tagság igazolása,
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a jelentkező által benyújtott dokumentumokat az azt
véleményező, elbíráló személyek és testületek – ideértve a munkáltató által összehívott véleményező
bizottságot, Szakmai Vezető Testületet, Egészségügy Szakmai Kollégiumot – megismerhetik, és a
jelentkező az általa benyújtott iratanyagban foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggésben
szükséges mértékű kezeléséhez hozzájárul,
– főiskolai vagy egyetemi oklevél/diploma,
– szakképesítések (másolatban),
– osztály vezetésére irányuló elképzések, szakmai koncepció,
– az egység fejlesztésére vonatkozó szakmai program,

– részletes személyes és szakmai önéletrajz.
Bérezés: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt., a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII.
31.) Korm. rendelet (Kjt. vhr.), az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók
illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes
szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet irányadó, valamint a munkáltatóval történt
megegyezés szerint.
Pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 13.
Az elbírálás határideje: 2019. október 8.
Az állás betöltésének várható ideje: 2019. október 15.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatok beérkezését követően a munkáltató a pályázót
személyesen meghallgatja, továbbá a Kjt., a Kjt. vhr., 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.
Pályázatok benyújtása: postai úton (7500 Nagyatád, Bajcsy-Zsilinszky utca 1.) vagy személyesen az
intézet Bér- és Munkaügyi Osztályára. A borítékon fel kell tüntetni a „9/774/2019” számot, valamint a
„diplomás ápoló/osztályvezető főnővér” megjelölést.
***
A Nagyatádi Kórház főigazgatója (7500 Nagyatád, Bajcsy-Zsilinszky utca 1.) pályázatot hirdet Ápolási
Osztály osztályvezető főnővér álláshely diplomás ápoló munkakörben történő betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.
Pályázati feltételek:
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség,
– egészségügyi alkalmasság,
– érvényes működési nyilvántartás,
– MESZK-tagság,
– egyetemen vagy főiskolán megszerzett diplomás ápoló vagy okleveles ápoló szakképesítés, vagy
ápoló BSC/MSC szakképesítés,
– minősített 40 órás hospice továbbképzés,
– legalább 5 év szakmai gyakorlat.

Egyéb feltétel: próbaidő megállapítására nem kerül sor, amennyiben a pályázó a kinevezéskor
legalább 5 éves, költségvetési szervnél eltöltött szakmai gyakorlattal rendelkezik, ellenkező esetben a
próbaidő mértéke 3 hónap. A vezetői beosztás ellátására megbízást csak az kaphat, aki a
munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti
munkakörbe kinevezhető.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: vezetői tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, annak igazolására, hogy a pályázó megfelel
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20. § (2), (2c), (2d) és (2e)
bekezdéseiben foglaltaknak,
– érvényes működési nyilvántartás igazolása,
– MESZK-tagság igazolása,
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a jelentkező által benyújtott dokumentumokat az azt
véleményező, elbíráló személyek és testületek – ideértve a munkáltató által összehívott véleményező
bizottságot, Szakmai Vezető Testületet, Egészségügy Szakmai Kollégiumot – megismerhetik, és a
jelentkező az általa benyújtott iratanyagban foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggésben
szükséges mértékű kezeléséhez hozzájárul,
– főiskolai vagy egyetemi oklevél/diploma,
– szakképesítések (másolatban),
– osztály vezetésére irányuló elképzések, szakmai koncepció,
– az egység fejlesztésére vonatkozó szakmai program,
– részletes személyes és szakmai önéletrajz.
Bérezés: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt., a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII.
31.) Korm. rendelet (Kjt. vhr.), az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók
illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes
szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet irányadó, valamint a munkáltatóval történt
megegyezés szerint.
Pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 13.
Az elbírálás határideje: 2019. október 8.
Az állás betöltésének várható ideje: 2019. október 15.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatok beérkezését követően a munkáltató a pályázót
személyesen meghallgatja, továbbá a Kjt., a Kjt. vhr., 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.
Pályázatok benyújtása: postai úton (7500 Nagyatád, Bajcsy-Zsilinszky utca 1.) vagy személyesen az
intézet Bér- és Munkaügyi Osztályára. A borítékon fel kell tüntetni a „9/775/2019” számot, valamint a
„diplomás ápoló/osztályvezető főnővér” megjelölést.
***
A Nagyatádi Kórház főigazgatója (7500 Nagyatád, Bajcsy-Zsilinszky utca 1.) pályázatot hirdet
Sebészeti Osztály osztályvezető főnővér álláshely diplomás ápoló munkakörben történő betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.
Pályázati feltételek:
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség,
– egészségügyi alkalmasság,
– érvényes működési nyilvántartás,
– MESZK-tagság,
– egyetemen vagy főiskolán megszerzett diplomás ápoló vagy okleveles ápoló szakképesítés, vagy
ápoló BSC/MSC szakképesítés,
– minősített 40 órás hospice továbbképzés,
– legalább 5 év szakmai gyakorlat.
Egyéb feltétel: próbaidő megállapítására nem kerül sor, amennyiben a pályázó a kinevezéskor
legalább 5 éves, költségvetési szervnél eltöltött szakmai gyakorlattal rendelkezik, ellenkező esetben a
próbaidő mértéke 3 hónap. A vezetői beosztás ellátására megbízást csak az kaphat, aki a
munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti
munkakörbe kinevezhető.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– vezetői tapasztalat,
– ápolás szakma területén folytatott oktatói tevékenység.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, annak igazolására, hogy a pályázó megfelel
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20. § (2), (2c), (2d) és (2e)
bekezdéseiben foglaltaknak,

– érvényes működési nyilvántartás igazolása,
– MESZK-tagság igazolása,
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a jelentkező által benyújtott dokumentumokat az azt
véleményező, elbíráló személyek és testületek – ideértve a munkáltató által összehívott véleményező
bizottságot, Szakmai Vezető Testületet, Egészségügy Szakmai Kollégiumot – megismerhetik, és a
jelentkező az általa benyújtott iratanyagban foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggésben
szükséges mértékű kezeléséhez hozzájárul,
– főiskolai vagy egyetemi oklevél/diploma,
– szakképesítések (másolatban),
– az osztály vezetésére irányuló elképzések, szakmai koncepció,
– az egység fejlesztésére vonatkozó szakmai program,
– részletes személyes és szakmai önéletrajz.
Bérezés: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt., a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII.
31.) Korm. rendelet (Kjt. vhr.), az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók
illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes
szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet irányadó, valamint a munkáltatóval történt
megegyezés szerint.
Pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 13.
Az elbírálás határideje: 2019. október 8.
Az állás betöltésének várható ideje: 2019. október 15.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatok beérkezését követően a munkáltató a pályázót
személyesen meghallgatja, továbbá a Kjt., a Kjt. vhr., 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.
Pályázatok benyújtása: postai úton (7500 Nagyatád, Bajcsy-Zsilinszky utca 1.) vagy személyesen az
intézet Bér- és Munkaügyi Osztályára. A borítékon fel kell tüntetni a „9/767/2019” számot, valamint a
„diplomás ápoló/osztályvezető főnővér” megjelölést.
***
Kömlőd Község Önkormányzata (2853 Kömlőd, Szabadság utca 9.) pályázatot hirdet védőnői
munkakör betöltésére.
A munkavégzés helye: 2853 Kömlőd, Pálóczi utca 21. és 2854 Dad, Fő út 27.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: anya,- csecsemő- és gyermekvédelem.

Illetmény és juttatások: az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy
bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól
szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet előírásai szerint.
Pályázati feltételek:
– főiskola, védőnői szakképesítés,
– alapszintű számítógépes ismeretek,
– B kategóriás jogosítvány,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen előélet.
A pályázat részeként benyújtandó iratok igazolások:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– végzettséget igazoló okiratok másolata,
– szakmai önéletrajz,
– pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
– pályázó nyilatkozata, hogy a nyilvános tárgyalásba beleegyezik vagy kéri a zárt ülés tartását.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2020. február 1. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bogáth István polgármester a 06 (30) 6043188-as telefonszámon, vagy Schvarczné Stieber Rita aljegyző nyújt a 06 (30) 256-5434-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Kömlőd Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (2853
Kömlőd, Szabadság utca 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: védőnő,
– elektronikus úton Bogáth István polgármester részére a hivatal@komlod.hu e-mail-címen keresztül,
– személyesen: Bogáth István polgármesternél vagy Schvarczné Stieber Rita aljegyzőnél (2853
Kömlőd, Szabadság utca 9.)
A pályázat elbírálásának módja, rendje: képviselő-testületi ülésen.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– www.komlod.hu,
– kozigallas.hu.

