
Pályázati hirdetmény betölthető állásokra 
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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 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház (3526 Miskolc, 

Szentpéteri kapu 72–76.) főigazgatója pályázatot hirdet ápolási igazgató munkakör betöltésére. 

Pályázati feltételek: 

– egészségügyi főiskola diplomás ápolói, intézetvezetői, szakoktatói szakán vagy 

tudományegyetemen szerzett diplomás ápolói oklevél megléte, 

– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés vagy egészségügyi 

(szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon 

szerzett képesítés megléte (amennyiben a pályázó nem rendelkezik a fenti képesítések egyikével 

sem, felmentés abban az esetben adható, ha a pályázó vállalja, hogy a kinevezés kezdő napjától 

számított 5 éven belül megszerzi az előírt képesítés valamelyikét), 

– legalább 3 éves vezetői gyakorlat. 

Előnyt jelent: 

– jártasság a katasztrófavédelem területén, 

– egészségfejlesztési programok szervezésében tapasztalat. 

A pályázat részeként csatolni szükséges: 

– az eddigi szakmai tevékenységet is magába foglaló részletes szakmai önéletrajzot, 

– a szakmai elképzelést és programot, 

– a végzettséget, képzettséget igazoló bizonyítványok másolatát, 

– igazolást a működési nyilvántartásának érvényességéről, 

– igazolást a magyar szakdolgozói kamarai tagságról, 

– nyilatkozatot a pályázati anyag elbírálásában résztvevők betekintési jogáról, 

– hozzájárulást a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggő 

kezeléséhez, 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt. 

Az ápolási igazgatói munkakör célja: 

– a főigazgató közvetlen irányítása mellett a gyógyintézet által nyújtott ápolási tevékenység 

felügyelete és a tevékenységek összehangolása, 

– a kórház Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott feladatok ellátása, amelyet a 

pályázók előzetesen megismerhetnek. 



A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 31. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: az állás a sikeres pályázati eljárás lefolytatását követően 

azonnal betölthető. 

Pályázat benyújtásának módja: a pályázatot kérjük az intézet Munkaügyi és HR Igazgatóságára postai 

úton benyújtani (BAZ Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház Munkaügyi és HR 

Igazgatóság, 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72–76.). 

Az álláshirdetésnek a Közigállás honlapon (www.kozigallas.gov.hu) történő megjelenése: 2019. 

szeptember 23.  

*** 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház (3526 Miskolc, 

Szentpéteri kapu 72–76.) főigazgatója pályázatot hirdet Központi Aneszteziológiai és Intenzív 

Terápiás Osztály osztályvezető főorvosi munkakör betöltésére. 

Pályázati feltételek: 

– általános orvosi képesítés, 

– anaesthesiológia-intenzív terápia szakorvosi képesítés, 

– tudományos minősítés megléte, 

– angol nyelvből „C” típusú középfokú nyelvvizsga, 

– 10 éves szakmai gyakorlat. 

Előnyt jelent: 

– fül-orr-gégegyógyászat szakorvosi képesítés, 

– felsőoktatási intézményben oktatói tevékenység ellátásában szerzett több éves tapasztalat, 

– vezetői gyakorlat. 

A pályázat részeként csatolni szükséges: 

– az eddigi szakmai tevékenységet is magába foglaló részletes szakmai önéletrajzot, 

– Központi Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztály vezetésére vonatkozó szakmai elképzelést és 

programot, 

– a végzettséget, képzettséget, tudományos fokozatot igazoló bizonyítványok másolatát, 

– igazolást a működési nyilvántartásának érvényességéről, 

– igazolást a magyar orvosi kamarai tagságról, 

– nyilatkozatot a pályázati anyag elbírálásában résztvevők betekintési jogáról, 



– hozzájárulást a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggő 

kezeléséhez, 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt. 

Az osztályvezető főorvos munkakör célja: a Központi Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztály 

tevékenységének irányítása, szervezése, vezetése. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 31. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: az állás a sikeres pályázati eljárás lefolytatását követően 

azonnal betölthető. 

Egyéb információk: igény esetén szolgálati lakást tudunk biztosítani. 

Pályázat benyújtásának módja: a pályázatot kérjük az intézet Munkaügyi és HR Igazgatóságára postai 

úton benyújtani (BAZ Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház Munkaügyi és HR 

Igazgatóság, 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72–76.). 

Az álláshirdetésnek a Közigállás honlapon (www.kozigallas.gov.hu) történő megjelenése: 2019. 

szeptember 23. 

*** 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház (3526 Miskolc, 

Szentpéteri kapu 72–76.) főigazgatója pályázatot hirdet Sebészeti Osztály osztályvezető főorvosi 

munkakör betöltésére. 

Pályázati feltételek: 

– általános orvosi képesítés, 

– sebész szakorvosi képesítés, 

– tudományos minősítés megléte, 

– angol nyelvből „C” típusú középfokú nyelvvizsga, 

– 10 éves szakmai gyakorlat. 

Előnyt jelent: 

– egészségügyi közgazdász végzettség, 

– klinikai onkológiai szakorvosi képesítés, 

– klinikai vizsgálatok lefolytatásában szerzett jártasság, 

– egynapos sebészeti tevékenységben szerzett tapasztalat, 

– felsőoktatási intézményben oktatói tevékenység ellátásában szerzett több éves tapasztalat, 

– vezetői gyakorlat. 



A pályázat részeként csatolni szükséges: 

– az eddigi szakmai tevékenységet is magába foglaló részletes szakmai önéletrajzot, 

– Sebészeti Osztály vezetésére vonatkozó szakmai elképzelést és programot, 

– a végzettséget, képzettséget, tudományos fokozatot igazoló bizonyítványok másolatát, 

– igazolást a működési nyilvántartásának érvényességéről, 

– igazolást a magyar orvosi kamarai tagságról, 

– nyilatkozatot a pályázati anyag elbírálásában résztvevők betekintési jogáról, 

– hozzájárulást a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggő 

kezeléséhez, 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt. 

Az osztályvezető főorvos munkakör célja: a Sebészeti Osztály tevékenységének irányítása, 

szervezése, vezetése. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 31. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: az állás a sikeres pályázati eljárás lefolytatását követően 

azonnal betölthető. 

Egyéb információk: igény esetén szolgálati lakást tudunk bizosítani. 

Pályázat benyújtásának módja: a pályázatot kérjük az intézet Munkaügyi és HR Igazgatóságára postai 

úton benyújtani (BAZ Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház Munkaügyi és HR 

Igazgatóság, 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72–76.). 

Az álláshirdetésnek a Közigállás honlapon (www.kozigallas.gov.hu) történő megjelenése: 2019. 

szeptember 23. 

*** 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYVEZETŐI ÉS ORVOSVEZETŐI ÁLLÁSOKRA 

Adony Város Önkormányzatának (2457 Adony, Kossuth L. u. 4.) képviselő-testülete a 

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

Egészségügyi Központ intézményvezetői állásának 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: 2457 Adony, Kossuth L. u. 8. 



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

a közalkalmazotti jogviszonyban ellátott háziorvosi feladatai mellett – 

– vezeti az intézményt, felelős az intézmény szakszerű, törvényes működéséért és a takarékos 

gazdálkodásáért, 

– tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai (gyógyító, gyógyító-megelőző munka) 

működését, a folyamatos betegellátás biztosítását, a szakmai tevékenységek összehangolását, 

– gyakorolja a munkáltatói jogokat, 

– biztosítja az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket. 

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

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

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

Pályázati feltételek: 

– egyetemi szintű végzettség, 

– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzseri képesítés (ezen előírt képesítési feltétel 

alól 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 4. §-ában foglaltak szerint felmentés adható), 

– legalább 5 éves vezetői gyakorlat, 

– büntetlen előélet, 

– magyar állampolgárság, 

– cselekvőképesség, 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása, 

– magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy 

a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakmai önéletrajz, 

– végzettséget igazoló okiratok másolata, 

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, 

– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, 

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

összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 



– az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti 

nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról, 

– a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem áll fenn vele szemben a Kjt. 41. § (1), (2) 

bekezdés, továbbá 43. § (1) bekezdés, és a 43/A. § szerinti összeférhetetlenségi ok, 

– nyilatkozat arról, hogy hozzájárul-e a pályázatának nyílt képviselő-testületi ülésen történő 

tárgyalásához. 

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

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 4. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ronyecz Péter polgármester nyújt a 06 (25) 

504-550-es telefonszámon. 

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatokat lezárt borítékban, Adony Város Polgármesteréhez 

(2457 Adony, Kossuth L. u. 4.) írásban kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „Egészségügyi 

Központ intézményvezetői pályázat”. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a beérkezett pályázatokat – a jogszabályban előírt 

véleményezési eljárás lefolytatása után – a benyújtási határidőt követő első ülésen Adony Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 4. 

A pályázat kiírás további közzétételének helye: 

– Adony Város honlapja: www.adony.hu 

– a személyügyi központ honlapján (www.kozigallas.gov.hu) való közzétételének időpontja: 2019. 

szeptember 4. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a képviselő-testület a pályázat 

eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. 

*** 

A Dombóvári Szent Lukács Kórház (7200 Dombóvár, Kórház u. 39–41.) a közalkalmazottak 

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

telephelyén működő krónikus belgyógyászaton osztályvezető főorvos beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: a kinevezés határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

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

A munkavégzés helye: 7200 Dombóvár, Kórház u. 39–41. 



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

belgyógyászati osztály munkájának szervezése, irányítása és zavartalan működésének biztosítása. 

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

irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– egyetemi végzettség, belgyógyászat szakvizsga, 

– 10 év feletti szakmai tapasztalat, 

– büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság, 

– érvényes működési nyilvántartás, 

– kamarai tagság, 

– egészségügyi alkalmasság, 

– vezetői megbízást az kaphat, aki a Dombóvári Szent Lukács Kórházzal közalkalmazotti jogviszonyban 

áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörben kinevezhető. 

Elbírálásnál előnyt jelent: 

– geriátria vagy egyéb szakvizsga, 

– vezetői gyakorlat, 

– tudományos tevékenység. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– fényképes szakmai önéletrajz, 

– iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata, 

– motivációs levél, 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan, 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke, 

– alap-és működési nyilvántartásba vételi engedély másolata, 

– kamarai tagság igazolása, 

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

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: az elbírálást követően azonnal betölthető. 



A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 25. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kerekes László főigazgató nyújt, a 06 (74) 

564-084-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Dombóvári Szent Lukács Kórház címére történő megküldésével (7200 

Dombóvár, Kórház utca 39–41.). Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás megnevezését: krónikus 

belgyógyászat osztályvezető főorvos, 

– elektronikus úton a titkarsag@szlkorhaz.hu e-mail-címre, 

– személyesen: Dr. Kerekes László főigazgatónál (7200 Dombóvár, Kórház u. 39–41.) 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 31. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 

– kozigallas.gov.hu, 

– www.szlkorhaz.hu. 

*** 

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: 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. október 25. 

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: 02/09/2019, 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. november 8. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– www.aeek.hu – 2019. szeptember 10., 

– www.kozigallas.gov.hu – 2019. szeptember 10. 

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

*** 

A Csolnoky Ferenc Kórház (8200 Veszprém, Kórház u.1.) pályázatot hirdet II. Belgyógyászati Osztály 

osztályvezető főorvosi állás betöltésére. 

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: Csolnoky Ferenc Kórház, 8200 Veszprém, Kórház u.1. 

Szervezeti egység: Belgyógyászati Centrum, II. Belgyógyászati Osztály. 

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

az irányadók. 

Ellátandó feladatok: 

– a II. Belgyógyászati Osztály (kardiológiai profil) működési rendjéhez igazodóan osztályvezetői 

feladatok ellátása, 

– az osztály munkájának megszervezése és zavartalan működésének irányítása, 

– az SZMSZ-ben és a munkaköri leírásban meghatározott feladatok ellátása, 

– a szervezeti egység vezetése, a magas színvonalú szakmai működés biztosítása, 

– az erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás, 

– a jogi és a szakmai szabályoknak megfelelő működésről való gondoskodás. 

Pályázati feltételek: 

– orvosi egyetemi diploma, 

– belgyógyászati és kardiológiai szakorvosi képesítés, 



– legalább 10 éves szakmai gyakorlat kardiológiai profilú osztályon, 

– egészségügyi alkalmasság, 

– érvényes kamarai (MOK) tagság és érvényes működési nyilvántartás, 

– büntetlen előélet, 

– cselekvőképesség. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– egészségügyi intézményben szerzett, legalább 3 év vezetői tapasztalat, 

– transthoracalis echocardiographias licensz vizsga, 

– echocardiographias jártasság, 

– transoesophagelis echocardiographias jártasság, 

– ideiglenes PM-implantatioban való jártasság, 

– tudományos tevékenység, 

– idegennyelv-ismeret. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– motivációs levél, 

– szakmai önéletrajz, 

– iskolai végzettségek, szakképzettségek okiratainak másolata, 

– orvosi alapnyilvántartásba vételről igazolás, érvényes működési engedélyről igazolás, kamarai 

(MOK) tagsági igazolvány másolata, 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– publikációk, tudományos tevékenység jegyzéke, 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan, 

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

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez. 

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

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 15. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Czinkotay Frigyes orvosigazgató nyújt a 06 

(88) 556-210-es telefonszámon. 



A pályázat benyújtásának módja: 

– postai úton (levélcím: Csolnoky Ferenc Kórház, Oktatási és Könyvtár Csoport. 8200 Veszprém, 

Kórház u. 1.), 

– elektronikus úton (e-mail-cím: oktatas@vmkorhaz.hu). 

Kérjük a borítékon/tárgy mezőben feltüntetni: „II. Belgyógyászati Osztály – Osztályvezető főorvos”. 

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat beérkezésétől számított 30 napon belül. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a vezetői megbízásról a főigazgató dönt. A pályázati anyag 

áttekintését követően az intézményi Szakmai Vezetői Testület és a Szakmai Kollégium javaslattétellel 

él a megbízást adó Csolnoky Ferenc Kórház főigazgatója felé. Az intézmény a pályázat 

eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. 

Közigállás honlapon való publikálás időpontja: 2019. szeptember 9. 

*** 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK ORVOSI ÁLLÁSOKRA 

Budapest 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának (1145 Budapest, Pétervárad utca 2.) 

képviselő-testülete pályázatot hirdet területi ellátási kötelezettséggel, vállalkozói jogviszony 

keretében betöltendő házi gyermekorvosi tevékenységre. 

Az ellátandó feladatkör: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló 3. számú házi gyermekorvosi körzethez 

tartozó gyermekek ellátása. 

A feladat ellátásának helye: Budapest XIV. kerület, Ráskai Lea utca 69. 

A praxisjog megszerzése: a praxisjog térítésmentesen, az önkormányzattal való feladatellátási 

szerződés megkötése útján szerezhető meg. 

Pályázati feltételek: 

– büntetlen előélet, 

– cselekvőképesség, 

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

rendelet szerinti képesítés, 

– az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) 

Korm. rendeletben előírt feltételek megléte. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– az iskolai végzettséget és a szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata, 



– részletes szakmai önéletrajz, 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– érvényes működési nyilvántartás másolata, 

– a Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása, 

– a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok másolata (egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas 

vállalkozás esetén az alapító okirat/alapszabály/ és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata, 

vagy az annak megkéréséről szóló igazolás másolata), 

– Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatal Népegészségügyi Osztályának (1148 

Budapest, Bánki Donát park 12/F) határozata arra vonatkozóan, hogy a pályázó a praxisengedély 

megszerzéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik, 

– a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak 

nyilvános tárgyalásához, 

– a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban résztvevő 

személyek a pályázati anyagot megismerjék, abba betekinthessenek. 

A pályázat benyújtásának határideje: az Egészségügyi Közlönyben történő megjelenést követő 30. 

nap. 

A pályázat elbírálási határideje: a pályázat benyújtásának határidejét követő képviselő-testületi ülés. 

Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Képviselő-testülete fenntartja a jogot a pályázat 

eredménytelenné nyilvánítására. 

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot 1 példányban, zárt borítékban, postai úton vagy 

személyesen Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatához (1145 Budapest, Pétervárad 

utca 2.) kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „3. számú házi gyermekorvosi körzet 

pályázata”. 

A jogviszony időtartama: a feladatellátási szerződés határozott időre, 5 év időtartamra szól. 

A jogviszony kezdete: a feladatellátási szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység 

folytatására vonatkozó praxisengedély alapján, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel 

megkötött finanszírozási szerződés hatálybalépését követően azonnal. 

Pályázathoz kapcsolódó egyéb információk: további információ kérhető a Zuglói Egészségügyi 

Szolgálat Igazgatóságán, a 06 (1) 469-4689-es telefonszámon. 

*** 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának (1145 Budapest, Pétervárad utca 2.) 

képviselő-testülete pályázatot hirdet területi ellátási kötelezettséggel, vállalkozói jogviszony 

keretében betöltendő házi gyermekorvosi tevékenységre. 

Az ellátandó feladatkör: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló 19. számú házi gyermekorvosi 

körzethez tartozó gyermekek ellátása. 



A feladat ellátásának helye: Budapest XIV. kerület, Tábornok utca 8/A. 

A praxisjog megszerzése: a praxisjog térítésmentesen, az önkormányzattal való feladatellátási 

szerződés megkötése útján szerezhető meg. 

Pályázati feltételek: 

– büntetlen előélet, 

– cselekvőképesség, 

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

rendelet szerinti képesítés, 

– az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) 

Korm. rendeletben előírt feltételek megléte. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– az iskolai végzettséget és a szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata, 

– részletes szakmai önéletrajz, 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– érvényes működési nyilvántartás másolata, 

– a Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása, 

– a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok másolata (egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas 

vállalkozás esetén az alapító okirat/alapszabály/ és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata, 

vagy az annak megkéréséről szóló igazolás másolata), 

– Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatal Népegészségügyi Osztályának (1148 

Budapest, Bánki Donát park 12/F) határozata arra vonatkozóan, hogy a pályázó a praxisengedély 

megszerzéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik, 

– a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak 

nyilvános tárgyalásához, 

– a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban résztvevő 

személyek a pályázati anyagot megismerjék, abba betekinthessenek. 

A pályázat benyújtásának határideje: az Egészségügyi Közlönyben történő megjelenést követő 30. 

nap. 

A pályázat elbírálási határideje: a pályázat benyújtásának határidejét követő képviselő-testületi ülés. 

Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Képviselő-testülete fenntartja a jogot a pályázat 

eredménytelenné nyilvánítására. 

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot 1 példányban, zárt borítékban, postai úton vagy 

személyesen Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatához (1145 Budapest, Pétervárad 



utca 2.) kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „19. számú házi gyermekorvosi körzet 

pályázata”. 

A jogviszony időtartama: a feladatellátási szerződés határozott időre, 5 év időtartamra szól. 

A jogviszony kezdete: a feladatellátási szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység 

folytatására vonatkozó praxisengedély alapján, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel 

megkötött finanszírozási szerződés hatálybalépését követően azonnal. 

Pályázathoz kapcsolódó egyéb információk: további információk kérhetők a Zuglói Egészségügyi 

Szolgálat Igazgatóságán, a 06 (1) 469-4689-es telefonszámon. 

Baranya megye 

Bács-Kiskun megye 

Békés megye 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

Csongrád megye 

Fejér megye 

Győr-Moson-Sopron megye 

Hajdú-Bihar megye 

Hajdúsámson Város Önkormányzata (4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.) Képviselő-testülete 

pályázatot hirdet az 5. sz. felnőtt háziorvosi körzet (Hajdúsámson-Sámsonkert településrész) 

háziorvosi feladatai ellátására területi ellátási kötelezettséggel. 

A háziorvosi körzet lakosságszáma: 1 504 fő (2019. május–júniusi adat). 

A háziorvos által ellátandó feladatok: a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről 

szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben (EüM rendelet) foglaltak szerint. 

Képesítési és egyéb feltételek: 

– az EüM rendeletben meghatározott képesítés, 

– az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési 

engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben (Korm. rendelet) előírt feltételek 

megléte, 

– a működtetési jog meglétének vagy az egészségügyi államigazgatási szerv által működtetési jog 

engedélyezési feltételek fennállásának igazolása, 

– a praxis egyéni vagy társas vállalkozói formában látható el, 

– büntetlen előélet. 



A pályázathoz csatolandó: 

– a végzettséget, szakképzettséget, szakirányú képzettséget igazoló okiratok hiteles másolata, 

– részletes szakmai önéletrajz, 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– az egészségügyi államigazgatási szervnek a működtetési jog meglétéről vagy az engedélyezés 

feltételei fennállásáról szóló igazolása, 

– a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok – egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas 

vállalkozás esetén az alapító okirat (alapszabály) és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat – hiteles 

másolata, 

– egészségügyi alkalmassági igazolás, 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a 

pályázati anyagot megismerhetik, 

– nyilatkozat arról, hogy a képviselő-testület nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja-e a pályázatot. 

A működés finanszírozása: a működéshez a mindenkori NEAK-finanszírozás biztosított, amennyiben 

a szolgáltató erre vonatkozóan a finanszírozási szerződést megköti. A Korm. rendelet alapján a 

tevékenység végzéséhez és a finanszírozásához a kormányhivatal által kiadott érvényes működési 

engedéllyel kell rendelkezni. A praxisjog ingyenes. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 30. 

A pályázat elbírálása: várhatóan a pályázati határidő lejártát követő soron következő képviselő-

testületi ülésen kerül sor az elbírálásra. A Képviselő-testület fenntartja magának azt a jogot, hogy a 

pályázati eljárást (indokolás nélkül) eredménytelennek nyilvánítja. 

A praxis betöltésének kezdeti időpontja: a szükséges engedélyezési eljárást és szerződéskötést 

követően. 

A megbízás időtartama: az önkormányzat a nyertes pályázóval határozatlan időre szóló részletes 

feladatellátási szerződést köt, melyben a felek a működés és üzemeltetés részletes feltételeit 

határozzák meg. 

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatokat postai úton 1 példányban kell benyújtani 

Hajdúsámson Város Önkormányzata címére: 4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5., Antal Szabolcs 

polgármesternek címezve. A borítékon fel kell tüntetni: „Háziorvosi pályázat”. 

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt dr. Danku József jegyző nyújt a 06 (52) 590-

590-es telefonszámon. 

A pályázati kiírás közzétételének helye: 

– Hajdúsámson város honlapja: www.hajdusamson.hu, 



– helyben szokásos módon (hirdetmény), 

– Hajdú-Bihari Napló – rövid hirdetményként. 

Heves megye 

Jász-Nagykun-Szolnok megye 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (5000 Szolnok, Kossuth tér 9.) pályázatot hirdet iskolai-

ifjúsági fogorvosi feladatok ellátására vállalkozási formában. 

Pályázati feltételek: 

– fogorvosi diploma, 

– gyermek-fogszakorvosi végzettség vagy jártasság a gyermekfogászatban, 

– végzettséget igazoló okiratok másolata, 

– Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása, 

– igazolás a működési nyilvántartásba történt bejegyzésről, 

– büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– társas vállalkozásról társasági szerződés bejegyzés, illetve egyéni vállalkozói igazolvány, vagy 

nyilatkozat ezen dokumentumok szerződéskötésig történő beszerzéséről, 

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban a résztvevők a pályázati anyagot 

megismerhetik, 

– részletes személyi és szakmai önéletrajz. 

Juttatások, egyéb információk: 

– a juttatások vonatkozásában a pályázó és a NEAK közötti finanszírozási szerződés rendelkezései az 

irányadóak, 

– a feladat ellátása teljes munkaidőben történik, helyszíne: Szolnok, Széchenyi krt. 129., 

– az ellátandó tanulói létszám kb. 1700 fő, 

– az önkormányzat a nyertes pályázóval minimum 5 évre köt szerződést, 

– a pályázatok elbírálására Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének Egészségügyi, Sport, Turisztikai 

és Szociális Bizottsága véleményének figyelembevételével egyedi mérlegelés alapján Szolnok Megyei 

Jogú Város Polgármestere jogosult, 

– az önkormányzat fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek 

nyilvánítsa. 



A pályázat benyújtására vonatkozó információk: a pályázatokat postai úton, személyesen, vagy 

elektronikus úton Szalay Ferenc polgármesterhez (5000 Szolnok, Kossuth tér 9.) kell benyújtani. 

Kérjük a borítékon feltüntetni, hogy „Pályázat iskolai-ifjúsági fogorvosi feladatok ellátására”. 

Pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstől számított 20 nap. 

A pályázattal kapcsolatos egyéb információk: 

– a pályázó a Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének Egészségügyi, Sport, Turisztikai és Szociális 

Bizottsága véleményének kialakításáig jogosult hiánypótlásra, valamint pályázatának kiegészítésére, 

– a pályázatról további felvilágosítás kérhető Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

Egészség- és Családügyi Osztályán Zornánszki Ildikó osztályvezetőnél [5000 Szolnok, Kossuth tér 9. Új 

ép. I. em. 112-es szoba, telefon: 06 (56) 503-466, e-mail: egeszsegugy@ph.szolnok.hu]. 

*** 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (5000 Szolnok, Kossuth tér 9.) pályázatot hirdet 

iskolaorvosi feladatok ellátására vállalkozási formában. 

Pályázati feltételek: 

– általános orvosi diploma, 

– háziorvostan, belgyógyászat vagy csecsemő-gyermekgyógyászat szakvizsga, 

– végzettséget igazoló okiratok másolata, 

– Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása, 

– igazolás a működési nyilvántartásba történt bejegyzésről, 

– büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– társas vállalkozásról társasági szerződés bejegyzés, illetve egyéni vállalkozói igazolvány, vagy 

nyilatkozat ezen dokumentumok szerződéskötésig történő beszerzéséről, 

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban a résztvevők a pályázati anyagot 

megismerhetik, 

– részletes személyi és szakmai önéletrajz. 

Juttatások, egyéb információk: 

– a juttatások vonatkozásában a pályázó és a NEAK közötti finanszírozási szerződés rendelkezései az 

irányadóak, 

– a feladat ellátása teljes munkaidőben történik, helyszíne: Szolnok Megyei Jogú Város 

Közgyűlésének Szolnok Megyei Jogú Város területi ellátási kötelezettség alapján végzett egészségügyi 

alapellátása háziorvosi körzeteinek meghatározásáról szóló 18/2002. (VII. 9.) önkormányzati rendelet 

4. sz. mellékletében meghatározott 4. körzet szerinti intézmények, 



– az ellátandó tanulói létszám kb. 1300 fő, 

– előnyben részesül az a pályázó, aki iskolaegészségtan és ifjúságvédelem szakvizsgával rendelkezik, 

– az önkormányzat a nyertes pályázóval a pályázatban meghatározott időre, de minimum 5 évre köt 

szerződést, 

– a pályázatok elbírálására Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének Egészségügyi, Sport, Turisztikai 

és Szociális Bizottsága véleményének figyelembevételével egyedi mérlegelés alapján Szolnok Megyei 

Jogú Város Polgármestere jogosult, 

– az önkormányzat fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek 

nyilvánítsa. 

A pályázat benyújtására vonatkozó információk: a pályázatokat postai úton, személyesen, vagy 

elektronikus úton Szalay Ferenc polgármesterhez (5000 Szolnok, Kossuth tér 9.) kell benyújtani. 

Kérjük a borítékon feltüntetni, hogy „Pályázat iskolaorvosi feladatok ellátására”. 

Pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstől számított 20 nap. 

A pályázattal kapcsolatos egyéb információk: 

– a pályázó a Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének Egészségügyi, Sport, Turisztikai és Szociális 

Bizottsága véleményének kialakításáig jogosult hiánypótlásra, valamint pályázatának kiegészítésére, 

– a pályázatról további felvilágosítás kérhető Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

Egészség- és Családügyi Osztályán Zornánszki Ildikó osztályvezetőnél [5000 Szolnok, Kossuth tér 9. Új 

ép. I. em. 112-es szoba, telefon: 06 (56) 503-466, e-mail: egeszsegugy@ph.szolnok.hu]. 

Komárom-Esztergom megye 

Nógrád megye 

Pest megye 

Somogy megye 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

Tolna megye 

Vas megye 

Veszprém megye 

Zala megye 

*** 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSHEZ KÖTÖTT 

VEZETŐI ÉS EGYÉB ÁLLÁSOKRA 



A Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény (2030 Érd, Felső u. 39–41.) a közalkalmazottak 

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

László Egészségügyi Intézmény Igazgatóság intézményi vezető főnővér 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: 2030 Érd, Felső utca 39–41. 

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

– irányítja, szervezi és ellenőrzi a szakdolgozók tevékenységét, összehangolja a munkájukat és 

munkabeosztásukat, 

– szervezi és irányítja az asszisztensek szakmai továbbképzését, 

– közreműködik az intézeti szabályzatok elkészítésében, 

– gondoskodik a szükséges gyógyszerek, kötszerek és vegyszerek gazdálkodásával kapcsolatos 

szabályok betartásáról, 

– feladata az intézet higiéniés rendjének biztosítása és felügyelete. 

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

irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– egészségügyi főiskola diplomás ápolói, intézetvezetői, szakoktatói szakán vagy 

tudományegyetemen szerzett diplomás ápolói oklevél, 

– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés vagy egészségügyi 

(szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon 

szerzett képesítés, 

– legalább 3 éves vezetői gyakorlat. 

[Az utolsó két feltétel alól 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 felmentés adható]. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: járóbeteg-ellátásban szerzett, legalább 3–5 év vezetői 

tapasztalat. 

Elvárt kompetenciák: 

– jó szintű vezetői kvalitások, 

– csapatmunka. 



A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakmai önéletrajz, 

– motivációs levél, 

– szakmai végzettségeket igazoló iratok másolata, 

– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagát a bírálatban résztvevők megismerhetik. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2020. január 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 15. 

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

600-as telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

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

megküldésével (2030 Érd, Felső utca 39–41.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 

szereplő azonosító számot: 3414/KSZK/2019, valamint a munkakör megnevezését: Intézményi vezető 

főnővér, 

– elektronikus úton Bárány Zsolt főigazgató részére a titkarsag@erdirendelo.hu e-mail-címen 

keresztül, 

– személyesen: Bárány Zsolt főigazgató, Pest megye, 2030 Érd, Felső utca 39–41. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 30. 

*** 

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. október 18. 

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: 04/09/2019, valamint a beosztás megnevezését: Élelmezésvezető, 

– elektronikus úton Lukács Piroska részére az allas@svoek.hu e-mail-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. október 31. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– www.aeek.hu – 2019. szeptember 10, 

– www.kozigallas.gov.hu – 2019. szeptember 10. 

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

*** 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSHEZ NEM KÖTÖTT 

VEZETŐI ÉS EGYÉB ÁLLÁSOKRA 

A Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet (1097 Budapest, 

Nagyvárad tér 1.) 

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

hirdet Műszaki és Üzemeltetési Igazgatóságon mérnök munkakörben műszaki és üzemeltetési 

igazgató beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2 évre szól. 

A munkavégzés helye: 1097 Budapest, Nagyvárad tér 1. 

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

– az intézmény működésével kapcsolatos valamennyi műszaki, üzemeltetési, szállítási, 

vagyonvédelmi, katasztrófavédelmi, munkavédelmi, tűzvédelmi tevékenység keretében végzett 

feladatok irányítása, felügyelete, ellenőrzése, 

– a beruházási és fejlesztési tervek elkészítése, a beruházási és fejlesztési előkészítő munkálatok 

irányítása, 

– az intézmény működtetésének folyamatos elemzése, javaslattétel a hatékonyság, valamint az 

észszerű és takarékos működés érdekében, 



– a közvetlen alárendelt szervezeti egységek munkájának irányítása. 

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

irányadók, kiemelt bérezéssel. 

Pályázati feltételek: 

– felsőfokú képesítés, gépészmérnöki végzettség, 

– munkavédelmi szakmérnöki végzettség, 

– tűzvédelmi végzettség, 

– minimum 3 év egészségügyben szerzett vezetői (műszaki igazgatói) tapasztalat, 

– munkavédelemben, tűzvédelemben szerzett minimum 3 éves szakmai tapasztalat, 

– büntetlen előélet és cselekvőképesség. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– vezető auditori képesítés, 

– német vagy angol nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakmai program az igazgatóság vezetésére vonatkozóan, 

– részletes, fényképes szakmai önéletrajz a pályázó elérhetőségével, 

– végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolatai, 

– pályázat elnyerése esetén 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– pályázó beleegyező nyilatkozata, hogy a pályázati elbírálásban résztvevők a pályázati anyagát 

megismerhetik, személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul, 

– hozzájárulási nyilatkozat arról, hogy amennyiben pályázata sikertelen, annak kiértesítését követően 

a pályázati anyaga nem kerül személyes átvételre, akkor tudomásul veszi annak megsemmisítését. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2019. november 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 15. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Vályi-Nagy István főigazgató nyújt a 06 (1) 

455-5703-as telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Dél-pesti Centrumkórház – 

Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet címére történő megküldésével (1097 Budapest, 

Nagyvárad tér 1. Dr. Vályi-Nagy István főigazgató. „s. k.” címre). Kérjük a borítékon feltüntetni a 



pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13310-001/2019, valamint a beosztás 

megnevezését: mérnök, műszaki és üzemeltetési igazgató. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat a benyújtás határidejétől számított 16 napon 

belül – a pályázati bizottság véleményét figyelembe véve – a főigazgató bírálja el és dönt, hogy élni 

kíván-e kinevezési jogával. A jelentkezők meghallgatása és a pályázatok elbírálása folyamatosan 

történik. Sikertelen pályázat esetén az értesítést követően 15 napon belül a pályázat átvehető a 

Bérszámfejtési, Munkaügyi és Humánpolitikai Osztályon. Ezt követően a pályázati anyag 

megsemmisítésre kerül. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 31. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– intézmény honlapján – 2019. szeptember 26. 

– ÁEEK honlapján (www.aeek.hu) – 2019. szeptember 26. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.dpckorhaz.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 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. október 18. 

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: 04/09/2019, valamint a beosztás megnevezését: Gazdasági Ellátó Osztály 

osztályvezető, 

– elektronikus úton Lukács Piroska gazdasági igazgató részére az allas@svoek.hu e-mail-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. október 31. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– www.aeek.hu – 2019. szeptember 10., 

– www.kozigallas.gov.hu – 2019. szeptember 10. 

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

 


