
Pályázati hirdetmény betölthető állásokra 
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hatályos: 2019.10.16 - 

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 Gyermek Onkohaematológiai és 

Csontvelőtranszplantációs Osztály osztályvezető főorvosi munkakör betöltésére. 

Pályázati feltételek: 

– általános orvosi képesítés, 

– csecsemő és gyermekgyógyászat szakorvosi képesítés, 

– haematológia szakorvosi képesítés, 

– gyermekhaematológiai szakorvosi képesítés, 

– tudományos minősítés megszerzésének vállalása 5 éven belül, 

– angol nyelvből „C” típusú középfokú nyelvvizsga, 

– legalább 15 éves szakmai gyakorlat, 

– legalább 5 éves vezetői gyakorlat. 

Előnyt jelent: 

– egészségügyi oktatási intézményben oktatói tevékenység ellátásában szerzett tapasztalat, 

– német nyelvből „C” típusú középfokú nyelvvizsga. 

A pályázat részeként csatolni szükséges: 

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

– a Gyermek Onkohaematológiai és Csontvelőtranszplantációs Osztály vezetésére vonatkozó szakmai 

elképzelést és programot, 

– a végzettséget, képzettséget igazoló bizonyítványok másolatát, 

– tudományos fokozat megszerzésére irányuló dokumentum 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 Gyermek Onkohaematológiai és 

Csontvelőtranszplantációs Osztály tevékenységének irányítása, szervezése, vezetése. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 23. 

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. 

október 14. 

*** 

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

Szentpéteri kapu 72–76.) főigazgatója pályázatot hirdet intézeti főgyógyszerész munkakör 

betöltésére. 

Pályázati feltételek: 

– egyetem, gyógyszerész diploma, 

– kórház-klinikai szakgyógyszerész szakvizsga, 

– tudományos minősítés megléte vagy a megszerzésének vállalása 5 éven belül, 

– középfokú komplex államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga angol nyelvből, 

– kórházi gyógyszerészet területén, kórházi gyógyszerészi munkakörben szerzett legalább 5 éves 

tapasztalat. 

Előnyt jelent: 

– főgyógyszerészi munkakörben szerzett vezetői gyakorlat, 

– szakmai tapasztalat az alábbi szakterületeken: 

– parenteláris készítmények előállítása, 

– citosztatikus keverékinfúziók előállítása, 

– manuális és automata támogatott betegre szabott gyógyszerosztás, 

– betegágy melletti gyógyszerészi tanácsadás, 

– fekvő- és járóbeteg ellátást nyújtó intézményben szerzett szakmai tapasztalat, 

– kiépített hazai és nemzetközi kapcsolatrendszer és azok területén végzett tevékenység. 

A pályázat részeként csatolni szükséges: 



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

– az Intézeti Gyógyszertár vezetésére vonatkozó szakmai elképzelést és programot, 

– a végzettséget, képzettséget igazoló bizonyítványok másolatát, 

– tudományos fokozat megszerzésére irányuló dokumentum másolatát vagy a tudományos fokozat 

megszerzésének vállalását 3 éven belül, 

– igazolást a működési nyilvántartásának érvényességéről, 

– igazolást a magyar gyógyszerészi 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 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház Intézeti 

Gyógyszertárának vezetése, 

– a gyógyszertár személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása melletti gazdaságos és eredményes 

gazdálkodás biztosítása, 

– a gyógyszertár kapcsolati rendszerének fenntartása a kórház menedzsmentjével, valamennyi 

telephelyével és azok szervezeti egységeivel, 

– racionális, biztonságos és gazdaságos gyógyszerellátás biztosítása, szakmai és vezetői jogkör 

gyakorlása a szervezeti egység munkavállalói felett. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 23. 

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. 

október 14. 

*** 

A Szegedi Tudományegyetem (6720 Szeged, Dugonics tér 13.) rektora a Szegedi Tudományegyetem 

Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ elnöki (magasabb vezető) tisztségének betöltésére. 

A vezetői megbízás időtartama: a megbízás 2020. február 1-jétől legfeljebb 2025. január 31-ig szól. 



Feladat: a megbízandó elnök feladata a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 97–99. 

§-a, valamint a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és 

Működési Rendjében (SZMSZ SZMR) meghatározottak alapján a SZTE-n belül működő Szent-Györgyi 

Albert Klinikai Központ működésének irányítása. E feladaton belül különösen: 

– a Klinikai Központ tevékenysége körében képviseli az egyetemet, 

– önállóan irányítja 

– a betegellátó tevékenységet, a gyógyító, megelőző tevékenységet, a graduális orvosképzéshez a 

klinikai háttér biztosítását, 

– az egészségmegőrző tevékenységet, 

– regionális egészségügyi ellátási tevékenységet, 

– a kapcsolódó szakigazgatási és gazdálkodási egységek tevékenységét az SZMSZ SZMR-ben foglalt 

jogkörében; 

– a Klinikai Központ egészségügyi hazai és nemzetközi kapcsolatainak az Általános Orvostudományi 

Karral és a Fogorvostudományi Karral együttes ápolása, fejlesztése, 

– irányítja a Klinikai Központ részvételét a képzési feladatok ellátásában, az orvos- és 

egészségtudomány adott ágának elméleti és gyakorlati fejlesztésében, kutatásaiban, 

– a betegségmegelőzés, betegellátás területén, a Klinikai Központ országosan, regionálisan betöltött 

funkciói építése, ennek érdekében együttműködés és kapcsolattartás a főhatóságokkal, szakmai 

szervezetekkel, a társ orvosi és egészségtudományi centrumokkal, klinikai központokkal és egyéb 

intézményekkel, 

– jogosult az Nftv. és az SZTE SZMSZ SZMR rendelkezése alapján a Klinikai Központ tevékenysége 

körében kötelezettségvállalási, munkáltatói jog gyakorlására, 

– rendelkezik – a SZTE költségvetésével összhangban – a Klinikai Központ rendelkezésére álló 

központi költségvetési előirányzatok, vagyoni és más források felett, ennek keretében 

kötelezettségvállalási jogkört gyakorol. 

Pályázati feltételek: 

– magyar állampolgárság, 

– büntetlen előélet, 

– orvos- és egészségtudomány képzési területen szerzett mesterfokozat, 

– tudományos fokozat, 

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

jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető, 



– a pályázónak meg kell felelnie a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, a 

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

végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendeletben, a SZTE SZMSZ SZMR-ben, valamint a 

foglalkoztatási követelményrendszerében rögzített feltételeknek. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 25. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 31. 

A pályázathoz mellékelni kell: 

– pályázó válaszát a pályázati felhívásban foglalt feladatokra és elvárásokra, 

– részletes szakmai önéletrajzot, 

– rektori hatáskörbe tartozókra vonatkozó, kitöltött szakmai adatlapot (letölthető a http://www.u-

szeged.hu/munkatarsainknak/humanpolitikai-jogi/letolthetoadatlapok/letoltheto-adatlapok 

oldalról), 

– végzettség, szakképzettség, szakképesítés, tudományos fokozat (PHD, a tudományok kandidátusa, a 

külföldön szerzett és honosított tudományos fokozat) megszerzését tanúsító okirat, habilitációs 

oklevél, nyelvvizsga bizonyítvány hitelesített másolatát, 

– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűnügyi nyilvántartási rendszer 

adatai alapján annak igazolására, hogy büntetlen előéletű, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől 

eltiltás és közügyektől eltiltás hatálya alatt, 

– eddigi vezetői tevékenység összefoglalását, 

– a vezetői elképzelések részletes terveit az adott szervezeti egység vonatkozásában (oktatásról, 

kutatásról, illetőleg egyéb feladatellátásról), 

– a vezetői elképzelések részletes terveit a gazdálkodásról, mely a finanszírozási helyzet ismeretében 

tartalmazza a fenntarthatóságra és gazdasági egyensúlyra vonatkozó rövid és hosszú távú 

elképzeléseit, valamint a szervezeti egység személyi fejlesztésére vonatkozó közép- és hosszú távú 

elképzeléseit, 

– minden olyan dokumentum, irat másolatát, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából 

fontosnak tart, 

– nyilatkozatot arról, hogy az elektronikus formában benyújtott példány mindenben megegyezik a 

nyomtatott példánnyal, 

– hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, a pályázó anyagát a vonatkozó 

jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik. 

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

szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 



Pályázat benyújtása: a pályázatot az SZTE Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Főigazgatóságára kell 

benyújtani személyesen vagy postai úton (6720 Szeged, Dugonics tér 13.) 1 eredeti és 7 másolati 

példányban, továbbá a teljes pályázati dokumentációt pdf formátumban szkennelve 2 példányban 

(CD vagy DVD adathordozón). A pályázaton és a borítékon kérjük, tüntessék fel a pályázati 

adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-151/2019. 

Egyéb információk: 

– a pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás dr. Dömötör Máté jogi, igazgatási és 

humánpolitikai főigazgatótól kérhető a 06 (62) 544-481-es telefonszámon, 

– a pályázat elbírálását követően a pályázó a pályázat eredményéréről írásban tájékoztatást kap, 

– a megbízási jogkör gyakorlója a pályázat hivatalos megjelenését követően a pályázat 

eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. 

A Közigállás honlapon (www.kozigallas.gov.hu) történő publikálás időpontja: 2019. szeptember 24. 

*** 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYVEZETŐI  

ÉS ORVOSVEZETŐI ÁLLÁSOKRA 

A Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet (1106 Budapest, Maglódi út 89–91.) a 

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

a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet Szemészeti Osztályán osztályvezető főorvos beosztás 

ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

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

A munkavégzés helye: 1106 Budapest, Maglódi út 89–91. 

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

– szakorvosi munkakörben szemész szakorvosi feladatok ellátása, 

– a Szemészeti Osztály szakmai munkájának tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az irányadóak. 

Pályázati feltételek: 

– általános orvosi diploma, 

– szemész szakképesítés, 



– legalább 10 éves szakmai tapasztalat, 

– legalább 3 éves vezetői tapasztalat, 

– tapasztalat a szem elülső és hátsó szegmentjének diagnosztikájában, konzervatív és műtéti 

kezelésében. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– tudományos fokozat, 

– oktatói gyakorlat, 

– szaruhártya-sebészetben való jártasság. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– személyes adatokat is tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz, 

– szakmai-vezetői elképzelések összefoglaló leírása, 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke, 

– végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolata, 

– működési nyilvántartás érvényességét igazoló dokumentum másolata, 

– kamarai tagság érvényességét igazoló dokumentum másolata, 

– érvényes erkölcsi bizonyítvány, 

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

pályázati eljárással összefüggésben kezeljék. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2020. március 1. napjától tölthető 

be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 30. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet címére történő 

megküldésével (1106 Budapest, Maglódi út 89–91., dr. Bodnár Attila főigazgató részére). Kérjük a 

borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4800/2019., valamint a 

beosztás megnevezését: osztályvezető főorvos, 

– személyesen: dr. Bodnár Attila főigazgató részére (1106 Budapest, Maglódi út 89–91. B. épület I. 

emelet). 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 15. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 



– www.aeek.hu, 

– www.bajcsy.hu. 

A KÖZIGÁLLÁS honlapon (www.kozigallas.gov.hu) történő publikálás időpontja: 2019. október 1. 

*** 

Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő (1125 Budapest, Diós árok 1–3.) 

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

hirdet Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő II. Belgyógyászat – 

Diabetológiai Osztály 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: 1125 Budapest, Diós árok 1–3. 

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

– a II. Belgyógyászati-Diabetológiai osztály vezetőjeként menedzseli az intézet belgyógyászatainak 

összevonását, átszervezését, sürgősségi felvételét, 

– vezeti, irányítja, koordinálja és ellenőrzi a belgyógyászati osztályok betegellátó munkáját, ellátja a 

vezetése alatt álló dolgozók szakmai felügyeletét, 

– irányítja, koordinálja, ellenőrzi tevékenységüket, megtervezi a szakterület ügyeleti, készenléti 

rendjét, 

– az osztály orvosszakmai munkájának megszervezése és irányítása, valamint a belgyógyászati 

osztályok zavartalan működésének biztosítása, 

– ellátja az SZMSZ-ben meghatározott feladatokat, 

– a lehetségesen elérhető támogatások segítségével emeli a belgyógyászati osztályok színvonalát, 

– mindent elkövet a betegellátásból származó bevételen túl egyéb források felkutatására, 

– biztosítja az intézet vagyonát alkotó és az intézet költségvetéséből fedezett anyagoknak és 

eszközöknek rendeltetésszerű és az észszerű takarékosságnak megfelelő gazdaságos használatát, 

– folyamatosan ellenőrzi a belgyógyászati osztályok dokumentációit, ellátja az osztály működéséhez 

szükséges egyéb szervezési feladatait. 

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

irányadók. 

Pályázati feltételek: 



– egyetem, belgyógyász szakorvos szakvizsga, 

– legalább 10 éves belgyógyász szakorvosi gyakorlat, 

– büntetlen előélet, 

– magyar állampolgárság, 

– cselekvőképesség. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– PhD/habilitált doktori fokozat, 

– angol vagy német nyelvből középfokú C típusú nyelvvizsga, 

– felhasználói szintű számítógépes ismeret, 

– endokrinológiai és /vagy diabetológiai ellátásban való közvetlen jártasság, 

– 3 éves vezetői gyakorlat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– motivációs levél, 

– részletes, fényképes szakmai önéletrajz, 

– végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolatai, továbbképzések, publikációk 

összefoglaló jegyzéke, 

– szakmai vezetési elképzelések, 

– érvényes működési nyilvántartás igazolásának másolata, 

– érvényes MOK tagság igazolás másolata, 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

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

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

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

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 8. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak az Észak-Közép-budai Centrum, Új 

Szent János Kórház és Szakrendelő címére történő megküldésével (1125 Budapest, Diós árok 1–3. 

Emberi Erőforrás és Gazdálkodási Osztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 

szereplő azonosító számot: /2019, valamint a munkakör megnevezését: Osztályvezető főorvos. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 29. 



A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– www.janoskorhaz.hu – 2019. október 17. 

– www.aeek.hu – 2019. október 17. 

A KÖZIGÁLLÁS honlapon (www.kozigallas.gov.hu) történő publikálás időpontja: 2019. október 17. 

*** 

A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet (1204 Budapest, Köves u. 1.) főigazgatója 

pályázatot hirdet a kórházban működő Központi Laboratóriumban szakorvos, vagy szakgyógyszerész, 

vagy biokémikus munkakör betöltésére és Központi Laboratórium vezető beosztás ellátására. 

Jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás a kinevezéstől kezdődően 5 éves határozott 

időre szól. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet, 1204 Budapest, Köves utca 1. 

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

laboratóriuma elvégzi az intézet osztályairól küldött minták vizsgálatát és leletezését a külön 

szabályzatban és működési rendben meghatározottak alapján. 

Vezetői feladatok: 

– felelős az érvényben lévő belső szabályok, valamint a magasabb szintű előírások, szakmai 

rendelkezések és irányelvek rendelkezéseinek megtartásáért, az osztály munkafegyelméért, etikai 

követelmények és elvárások betartásáért, orvosi titoktartási kötelezettség megtartásáért, 

– irányítja és ellenőrzi az osztály szakmai tevékenységét, az elkészült laboratóriumi leletek 

szakszerűségét, gyors kiadását, 

– ellenőrzi a műszerek működését; dokumentációs és információs tevékenységet. 

Illetmény, juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, illetve 

megállapodás alapján. 

Pályázati feltételek: 

– orvosi laboratóriumi diagnosztikai szakorvos, vagy klinikai laboratóriumi diagnosztikai 

szakgyógyszerész, vagy klinikai biokémikus szakképesítés (és a szakképesítés megszerzését követően 

minimum 5 éves laboratóriumi gyakorlat), 

– magyar állampolgárság, 

– büntetlen előélet, 

– a munkakörre vonatkozó egészségügyi alkalmasság. 



A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 3 éves laboratóriumi gyakorlat. 

A pályázati dokumentációnak az alábbiakat szükséges tartalmaznia: 

– a pályázó személyi adatait, elérhetőségét, 

– részletes fényképes szakmai önéletrajzot, 

– szakmai-vezetői elképzeléseit, 

– képesítést igazoló okiratok másolatát, 

– érvényes működési engedélyt, 

– érvényes MOK/MGYK tagsági igazolást, 

– nyilatkozatot büntetlen előéletről, 

– nyilatkozatot, illetve hozzájárulást arra vonatkozóan, hogy a pályázó pályázati dokumentációját a 

pályázatok elbírálásában résztvevő személyek megismerhetik. 

Közigállás honlapon (www.kozigallas.gov.hu) történő megjelenés: 2019. október 12. 

Pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 12. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 29. 

A pályázati eljárás: a pályázati felhívásban megadott, teljes körű pályázati anyaggal rendelkező 

pályázók személyes meghallgatása a Szakmai Vezető Testület és az Ad Hoc Bizottság részéről. A 

nyertes pályázó kiválasztása a Szakmai Kollégium és az Orvosi/Gyógyszerészi Kamara véleményét 

követően történik. 

A munkakör betölthetőségének várható időpontja: a munkakör a pályázati eljárást követően 

azonnal betölthető. 

A pályázati dokumentáció benyújtásának módja: elektronikus úton az orvos@delpestikorhaz.hu e-

mail-címre, Dr. Ralovich Zsolt főigazgató részére címezve. 

A pályázati dokumentáción az alábbi hivatkozásokat kérjük feltüntetni: hivatkozási szám: 

117/2019/PÁ, valamint pozíció megjelölése: „Központi Laboratóriumban szakorvos, vagy 

szakgyógyszerész, vagy biokémikus munkakör – laborvezető beosztással”. 

A hirdetmény közzétételi helyei: 

– www.delpestikorhaz.hu, 

– www.kozigallas.gov.hu. 

*** 

A Vaszary Kolos Kórház (2500 Esztergom, Petőfi S. u. 26–28.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet az intézmény Központi Aneszteziológiai 



és Intenzív Betegellátó osztályán osztályvezető főorvos (1 fő anaesthesiológus szakorvos 

osztályvezető főorvosi megbízással) munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Vaszary Kolos Kórház Központi Aneszteziológiai és Intenzív Betegellátó 

osztálya és ambulanciái (2500 Esztergom, Petőfi S. u. 26–28.) 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

– az osztály profiljába tartozó szakorvosi tevékenység ellátása, biztosítva a fekvő- és járóbeteg ellátás 

szakmai egységét, 

– osztályszervezési és munkaszervezési feladatok ellátása, valamint szakmai felügyelet biztosítása, 

– az osztály költséghatékony működtetése. 

Illetmény és juttatások: bérezés megállapodás szerint. 

Pályázati feltételek: 

– orvostudományi egyetemi végzettség, 

– aneszteziológus és intenzív terápiás szakvizsga, 

– büntetlen előélet, 

– 5 év szakmai gyakorlat, 

– korábbi vezetői tapasztalat előny. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: hyperbar orvoslásban jártasság. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz, 

– személyi és foglalkoztatási adatok, 

– diploma, szakorvosi bizonyítvány másolata, 

– érvényes erkölcsi bizonyítvány, 

– működési nyilvántartás igazolása, 

– az osztály működtetésére vonatkozó szakmai koncepció, 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik, 

beletekinthetnek és véleményezhetik. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. december 1-jétől. 



A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 20. 

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidőt követő 5 munkanap. 

A pályázatok benyújtásának módja: személyesen vagy postai úton, a Vaszary Kolos Kórház, 

Esztergom címére (2500 Esztergom, Petőfi S. u. 26–28.). A pályázattal kapcsolatos további információ 

dr. Kanász Gábor főigazgatótól kérhető a 06 (30) 948-5538-as telefonszámon. 

A KÖZIGÁLLÁS honlapon (www.kozigallas.gov.hu) történő publikálás időpontja: 2019. október 10. 

*** 

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

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

osztálya osztályvezető főorvos munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

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

A munkavégzés helye: 4600 Kisvárda, Árpád út 26. 

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

– az osztály orvosszakmai munkájának megszervezése és irányítása, 

– az osztály zavartalan működésének biztosítása, 

– az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása. 

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

irányadók. Kiemelt bérezés! 

Pályázati feltételek: 

– egyetem, radiológia szakvizsga, 

– szakirányú területen szerzett, 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– tudományos munkában való részvétel, 

– vezetői gyakorlat, 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 



– szakmai önéletrajz, 

– motivációs levél, 

– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke, 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan, 

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

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez a pályázó hozzájárul. 

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

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 31. 

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

telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

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

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

49/2019, valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető főorvos, 

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

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

Szabolcsi Kórház fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 30. 

A KÖZIGÁLLÁS honlapon (www.kozigallas.gov.hu) történő publikálás időpontja: 2019. szeptember 

13. 

*** 

A Mohácsi Kórház (7700 Mohács, Szepessy tér 7.) pályázatot hirdet a Szülészeti és Nőgyógyászati 

Osztály osztályvezető főorvosi vezetői beosztás betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

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

Vezetői megbízás feltétele: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/B. 

§ (2) bekezdése alapján csak az kaphat vezetői megbízást, aki a munkáltatóval közalkalmazotti 

jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 



Feladat: a szülészeti-nőgyógyászati szakorvosi kompetenciába tartozó feladatok (járó- és fekvőbeteg 

szakellátás) mellett ellátja a Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály osztályvezető főorvosi feladatait, 

mely során 

– vezeti, irányítja, koordinálja és ellenőrzi az osztály betegellátó munkáját, 

– ellátja a vezetése alatt álló dolgozók szakmai felügyeletét, irányítja, koordinálja, ellenőrzi 

tevékenységüket, 

– a főorvosi vizitet megtartja, 

– megszervezi a szakterület ügyeleti, készenléti rendjét, 

– folyamatosan ellenőrzi a szakterület dokumentációit, 

– ellátja az osztály működéséhez szükséges humánpolitikai és egyéb szervezési feladatokat. 

Illetmény és juttatások: Kjt. szabályai, valamint a kórház vezetőségével folytatott egyeztetések 

szerint kiemelt bérezés. 

Pályázati feltételek: 

– orvostudományi egyetemi végzettség, 

– szülészet-nőgyógyászat szakvizsga, 

– legalább 5 év szülészet-nőgyógyászat szakorvosi gyakorlat, 

– 1–3 év vezetői tapasztalat, 

– büntetlen előélet. 

Előnyt jelent: PhD fokozat. 

A pályázathoz csatolandó: 

– önéletrajz, 

– motivációs levél, 

– a végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolatai, 

– működési nyilvántartásba vétel érvényességének igazolása, 

– Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása 

– nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2019. november 25. 

Pályázati benyújtásának határideje: 2019. november 10. 



A pályázat benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Mohácsi Kórház címére, dr. Major Csilla nevére történő megküldésével 

(7700 Mohács, Szepessy tér 7.) 

– e-mailben az orvig@mohacskorhaz.hu e-mail-címre. 

Kérjük a borítékon, illetve az e-mailben feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 

számot: ALT/703-1/2019, valamint a pályázat megnevezését: osztályvezető főorvos. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a Kjt. 20/A. §-ában, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. 

(XII. 31.) Korm. rendelet 4. §-ában foglaltaknak megfelelően. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 23. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– www.kozigallas.gov.hu – 2019. október 1. 

– Mohácsi Kórház hivatalos honlapján – www.mohacskorhaz.hu 

*** 

A Margit Kórház Pásztó (3060 Pásztó Semmelweis út 15–17.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 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 Kjt., valamint a Kollektív 

Szerződés rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– orvostudományi 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. november 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 28. 

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/120-32/2019., valamint a munkakör megnevezését: orvosigazgatói 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. október 31. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 

– Margit Kórház Pásztó honlapja, 

– Állami Egészségügyi Ellátó Központ honlapja: www.aeek.hu. 

A KÖZIGÁLLÁS honlapon (www.kozigallas.gov.hu) történő publikálás időpontja: 2019. szeptember 

29. 

*** 

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

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

Erzsébet Kórház pszichiátriai osztály osztályvezető főorvos beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

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

A munkavégzés helye: 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9. 

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

– szakorvosi munkakörben szakorvosi feladatok ellátása, 

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

ellenőrzése. 

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

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



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

lakást, lakhatási támogatást biztosítunk) az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– általános orvosi diploma, 

– szakirányhoz kapcsolódó szakvizsga, 

– egészségügyi alkalmasság, 

– büntetlen előélet, 

– cselekvőképesség, 

– érvényes működési nyilvántartás és kamarai tagság. 

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

tapasztalat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakmai önéletrajz, 

– szakmai vezetői program, 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata, 

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

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

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

oldaláról, 

– érvényes működési 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. november 15. 

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: 26/09/2019, valamint a beosztás megnevezését: pszichiátriai osztály osztályvezető 

főorvos, 

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

keresztül, 

– személyesen: dr. Kovács Lajos mb. főigazgató (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 29. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– www.aeek.hu – 2019. október 2., 

– www.kozigallas.gov.hu – 2019. október 2. 

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

*** 

A Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház (6600 Szentes, Sima Ferenc u. 44–58.) pályázatot hirdet 

ápolási igazgatói beosztás ellátására. 

Pályázati feltételek: 

– egészségügyi főiskolai vagy egyetemi oklevél (diplomás ápolói vagy intézetvezetői vagy szakoktatói 

szakon), 

– egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú 

továbbképzési szakon szerzett képesítés, 

– legalább 3 éves vezetői gyakorlat, 

– büntetlen előélet. 

A pályázathoz csatolni kell: 

– a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató önéletrajzot, 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, 

– végzettségeket tanúsító okiratok másolatát, 

– rövid szakmai (vezetői) programot, 

– nyilatkozatot a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges kezeléséhez való hozzájárulásáról. 

A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő megjelenés dátuma: 2019. szeptember 30. 



Pályázat benyújtásának határideje: a www.kozigallas.gov.hu honlapon történő megjelenést követő 

30 nap. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás 2019. december 1-től tölthető be. 

A pályázat benyújtása: dr. Kalmár Mihály főigazgató részére (6600 Szentes, Sima F. u. 44–58.) 

*** 

A Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház (6600 Szentes, Sima Ferenc u. 44–58.) pályázatot hirdet 

orvosigazgatói beosztás ellátására. 

Pályázati feltételek: 

– orvostudományi egyetemi végzettség, szakorvosi képesítés, 

– legalább 5 év gyakorló orvosi tevékenység, 

– egészségügyi (szak)menedzseri képesítés, 

– legalább 10 éves vezetői gyakorlat, 

– büntetlen előélet. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: orvosigazgatói beosztásban szerzett tapasztalat. 

A pályázathoz csatolni kell: 

– a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató önéletrajzot, 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, 

– végzettségeket tanúsító okiratok másolatát, 

– rövid szakmai (vezetői) programot, 

– nyilatkozatot a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges kezeléséhez való hozzájárulásáról. 

A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő megjelenés dátuma: 2019. szeptember 30. 

Pályázat benyújtásának határideje: a www.kozigallas.gov.hu honlapon történő megjelenést követő 

30 nap. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás 2019. december 1-jétől tölthető be. 

A pályázat benyújtása: dr. Kalmár Mihály főigazgató részére (6600 Szentes, Sima F. u. 44–58.) 

*** 

A Jávorszky Ödön Kórház (2600 Vác, Argenti Döme tér 1–3.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Jávorszky Ödön Kórház Igazgatóság 

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: 2600 Vác, Argenti Döme tér 1–3. 

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

– az SZMSZ-ben meghatározottak szerint az intézményben nyújtott orvosi, gyógyszerészi és higiénés 

tevékenység felügyelete, összehangolása, 

– a kórház középtávú szakmai programjának és fejlesztési koncepciójának elkészítése, 

– orvosszakmai munka szervezése, ellenőrzése, 

– figyelemmel kíséri az osztályok teljesítményének alakulását, beszámolási kötelezettséggel bír a 

főigazgató felé, – felügyeli a kórházi kontrolling tevékenységet és kapcsolattartás az orvosszakmai 

szervezetekkel, egyetemekkel, szakmai kollégiumokkal. 

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

irányadóak, valamint a bér megegyezés szerint. 

Pályázati feltételek: 

– általános orvosi diploma (ÁOK), szakorvosi szakképesítés, 

– vezetői gyakorlat (kórházban szerzett) – legalább 3–5 év szakmai tapasztalat, 

– felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret, 

– magyar állampolgárság, 

– büntetlen előélet. 

Elvárt kompetenciák: 

– kiváló szintű problémamegoldó képesség, 

– szervezőkészség, 

– kommunikációs készség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– orvosigazgatói vezetésre vonatkozó rövid szakmai program és vezetési elképzelések, 

– részletes szakmai önéletrajz, 

– egyetemi diploma és szakképesítések hiteles másolata, 

– érvényes működési nyilvántartás igazolása, 



– MOK-tagság igazolása, 

– tudományos tevékenység jegyzéke, 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– beleegyező nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők 

megismerhessék. 

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

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 29. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Urbán Edina nyújt, a 06 (27) 620-602-es 

telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Jávorszky Ödön Kórház címére történő megküldésével (2600 Vác, 

Argenti Döme tér 1–3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 

számot: 2-75/19, valamint a munkakör megnevezését: orvosigazgató (magasabb vezető), 

– elektronikus úton Szivák Zsanett részére a zsanett.racz@javorszky.hu email-címen keresztül. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Pályázat Elbíráló Bizottság, meghallgatás, főigazgatói 

döntés. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 19. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– www.javorszky.hu – 2019. október 18. 

– www.aeek.hu – 2019. október 18. 

– közigállás honlapja – 2019. október 18. 

*** 

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

osztályvezető főorvos állásra. 

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, I. Belgyógyászati Osztály. 



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

az irányadók. 

Ellátandó feladatok: 

– az I. Belgyógyászati Osztály 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 egyetem, belgyógyász szakvizsga, 

– legalább 5 éves belgyógyász szakorvosi gyakorlat, 

– büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság, 

– érvényes kamarai (MOK) tagság és érvényes működési engedély. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– egészségügyi intézményben szerzett, legalább 3 év vezetői tapasztalat, 

– gasztroenterológiai szakképesítés, 

– 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. november 11. 

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: „I. 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. 

A KÖZIGÁLLASON honlapon (www.kozigallas.gov.hu) való publikálás időpontja: 2019. szeptember 

16. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK ORVOSI ÁLLÁSOKRA 

Budapest 

Baranya megye 

Bács-Kiskun megye 

Békés megye 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

Csongrád megye 

Fejér megye 

Győr-Moson-Sopron megye 

Hajdú-Bihar megye 

Heves megye 



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, 

– 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 – négy 

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 főorvosnál, 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, 

– 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 – négy 

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, 

– 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 – négy 

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 

Szombathely Város Önkormányzata (9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1.) pályázatot hirdet 

Szombathely 03. számú házi gyermekorvosi alapellátási körzet feladatainak ellátására területi ellátási 

kötelezettséggel, vállalkozási formában. 

Munkavégzés helye: 9700 Szombathely, Fogaras u. 10. 

Ellátandó feladatok: önkormányzattal kötött feladatellátási szerződés szerint 

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

rendeletben foglalt feladatok ellátása/iskola egészségügyi feladatok ellátása is, 

– az ügyeleti ellátásban való részvétel. 

Pályázati feltételek: 



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

Korm.rendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 

4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglalt képesítési feltételek megléte, 

– szakmai alkalmassági orvosi vélemény, 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– képesítést igazoló okiratok hiteles másolata, 

– szakmai önéletrajz, motivációs levél, 

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

– MOK-tagság igazolása, 

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

pályázatot megismerjék, és abba betekintsenek. 

A pályázat beadásának határideje: a megjelenéstől számított 15 napon belül. 

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázatot Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése bírálja 

el, a pályázati határidő lejártát követő ülésen. 

Juttatások: a praxisjog térítésmentesen kerül átadásra. 

Az álláshely betölthetősége: a pályázatok elbírálása után, a szükséges engedélyeztetési eljárást 

követően tölthető be az állás. 

A pályázat benyújtása: 

– elektronikusan a „Házi gyermekorvosi pályázat” megjelöléssel az eu.kult@gesz.szombathely.hu e-

mail-címre, 

– zárt borítékban, Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete, 

(9700 Szombathely, Wesselényi u. 4.) Vigné Horváth Ilona igazgató részére. 

A betölthető praxissal kapcsolatosan részletes információ kérhető Vigné Horváth Ilonától, az 

intézmény igazgatójától a 06 (94) 313-286-os telefonszámon. 

*** 

Szombathely Város Önkormányzata (9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1.) pályázatot hirdet 

Szombathely 15. számú házi gyermekorvosi alapellátási körzet feladatainak ellátására területi ellátási 

kötelezettséggel, vállalkozási formában. 

Munkavégzés helye: 9700 Szombathely, Szűrcsapó u. 23. 

Ellátandó feladatok: önkormányzattal kötött feladatellátási szerződés szerint 

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

rendeletben foglalt feladatok ellátása/iskola egészségügyi feladatok ellátása is, 



– az ügyeleti ellátásban való részvétel. 

Pályázati feltételek: 

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

Korm.rendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 

4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglalt képesítési feltételek megléte, 

– szakmai alkalmassági orvosi vélemény, 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– képesítést igazoló okiratok hiteles másolata, 

– szakmai önéletrajz, motivációs levél, 

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

– MOK-tagság igazolása, 

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

pályázatot megismerjék, és abba betekintsenek. 

A pályázat beadásának határideje: a megjelenéstől számított 15 napon belül. 

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázatot Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése bírálja 

el, a pályázati határidő lejártát követő ülésen. 

Juttatások: a praxisjog térítésmentesen kerül átadásra. 

Az álláshely betölthetősége: a pályázatok elbírálása után, a szükséges engedélyeztetési eljárást 

követően tölthető be az állás. 

A pályázat benyújtása: 

– elektronikusan a „Házi gyermekorvosi pályázat” megjelöléssel az eu.kult@gesz.szombathely.hu e-

mail-címre, 

– zárt borítékban, Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete, 

(9700 Szombathely, Wesselényi u. 4.) Vigné Horváth Ilona igazgató részére. 

A betölthető praxissal kapcsolatosan részletes információ kérhető Vigné Horváth Ilonától, az 

intézmény igazgatójától a 06 (94) 313-286-os telefonszámon. 

*** 

Szombathely Város Önkormányzata (9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1.) pályázatot hirdet 

Szombathely 12. számú házi gyermekorvosi alapellátási körzet feladatainak ellátására területi ellátási 

kötelezettséggel, vállalkozási formában. 

Munkavégzés helye: 9700 Szombathely, Váci M. u. 3. 



Ellátandó feladatok: önkormányzattal kötött feladatellátási szerződés szerint 

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

rendeletben foglalt feladatok ellátása/iskola egészségügyi feladatok ellátása is, 

– az ügyeleti ellátásban való részvétel. 

Pályázati feltételek: 

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

Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 

4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglalt képesítési feltételek megléte, 

– szakmai alkalmassági orvosi vélemény, 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– képesítést igazoló okiratok hiteles másolata, 

– szakmai önéletrajz, motivációs levél, 

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

– MOK-tagság igazolása, 

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

pályázatot megismerjék, és abba betekintsenek. 

A pályázat beadásának határideje: a megjelenéstől számított 15 napon belül. 

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázatot Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése bírálja 

el, a pályázati határidő lejártát követő ülésen. 

Juttatások: a praxisjog térítésmentesen kerül átadásra. 

Az álláshely betölthetősége: a pályázatok elbírálása után, a szükséges engedélyeztetési eljárást 

követően tölthető be az állás. 

A pályázat benyújtása: 

– elektronikusan a „Házi gyermekorvosi pályázat” megjelöléssel az eu.kult@gesz.szombathely.hu e-

mail-címre, 

– zárt borítékban, Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete, 

(9700 Szombathely, Wesselényi u. 4.) Vigné Horváth Ilona igazgató részére. 

A betölthető praxissal kapcsolatosan részletes információ kérhető Vigné Horváth Ilonától, az 

intézmény igazgatójától a 06 (94) 313-286-os telefonszámon. 

Veszprém megye 



A pápai Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő (8500 Pápa, Jókai u. 5–9.) pályázatot 

hirdet az alábbi szakorvosi állásokra. 

Szemész szakorvosi állás 

Feladat: az egynapos szemsebészeti tevékenység koordinálása, vezetése. 

Feltétel: szemész szakorvosi végzettség. 

Pályázati anyag tartalma: 

– önéletrajz, 

– szakmai pályafutás, 

– orvosi diploma, 

– szakvizsgát tartalmazó iratok és a kötelező folyamatos továbbképzési időszak teljesítését igazoló 

okiratok másolatai, 

– érvényes működési nyilvántartás igazolásának másolata, 

– külföldön szerzett diploma esetén honosítás. 

Egyéb információk: 

– az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető, 

– a pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kell benyújtani, 

– bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi. 

Csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvosi állás 

Feltétel: csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvosi végzettség. 

Pályázati anyag tartalma: 

– önéletrajz, 

– szakmai pályafutás, 

– orvosi diploma, 

– szakvizsgát tartalmazó iratok és a kötelező folyamatos továbbképzési időszak teljesítését igazoló 

okiratok másolatai, 

– érvényes működési nyilvántartás igazolásának másolata, 

– külföldön szerzett diploma esetén honosítás. 

Egyéb információk: 

– az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető, 



– a pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kell benyújtani, 

– bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi. 

Szülész-nőgyógyász szakorvosi állás 

Feltétel: szülész-nőgyógyász szakorvosi végzettség. 

Pályázati anyag tartalma: 

– önéletrajz, 

– szakmai pályafutás, 

– orvosi diploma, 

– szakvizsgát tartalmazó iratok és a kötelező folyamatos továbbképzési időszak teljesítését igazoló 

okiratok másolatai, 

– érvényes működési nyilvántartás igazolásának másolata, 

– külföldön szerzett diploma esetén honosítás. 

Egyéb információk: 

– az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető, 

– a pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kell benyújtani, 

– bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi. 

Sebész szakorvosi állás 

Feltétel: sebész/traumatológus szakorvosi végzettség. 

Pályázati anyag tartalma: 

– önéletrajz, 

– szakmai pályafutás, 

– orvosi diploma, 

– szakvizsgát tartalmazó iratok és a kötelező folyamatos továbbképzési időszak teljesítését igazoló 

okiratok másolatai, 

– érvényes működési nyilvántartás igazolásának másolata, 

– külföldön szerzett diploma esetén honosítás. 

Egyéb információk: 

– az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető, 



– a pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kell benyújtani, 

– bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi. 

Belgyógyász szakorvosi állás 

Feltétel: belgyógyász szakorvosi végzettség, belgyógyász szakorvos-jelöltség. 

Pályázati anyag tartalma: 

– önéletrajz, 

– szakmai pályafutás, 

– orvosi diploma, 

– szakvizsgát tartalmazó iratok és a kötelező folyamatos továbbképzési időszak teljesítését igazoló 

okiratok másolatai, 

– érvényes működési nyilvántartás igazolásának másolata, 

– külföldön szerzett diploma esetén honosítás. 

Egyéb információk: 

– az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető, 

– a pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kell benyújtani, 

– bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi, 

– szakvizsga előtt álló (rezidens) jelentkezését is elfogadjuk. 

Radiológus szakorvosi állás 

Feltétel: radiológus szakorvosi végzettség. 

Pályázati anyag tartalma: 

– önéletrajz, 

– szakmai pályafutás, 

– orvosi diploma, 

– szakvizsgát tartalmazó iratok és a kötelező folyamatos továbbképzési időszak teljesítését igazoló 

okiratok másolatai, 

– érvényes működési nyilvántartás igazolásának másolata, 

– külföldön szerzett diploma esetén honosítás. 

Egyéb információk: 



– az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető, 

– a pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kell benyújtani, 

– bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi. 

Sürgősségi Betegellátó Osztályra szakorvosi állás 

Feltétel: szakorvosi végzettség. 

Pályázati anyag tartalma: 

– önéletrajz, 

– szakmai pályafutás, 

– orvosi diploma, 

– szakvizsgát tartalmazó iratok és a kötelező folyamatos továbbképzési időszak teljesítését igazoló 

okiratok másolatai, 

– érvényes működési nyilvántartás igazolásának másolata, 

– külföldön szerzett diploma esetén honosítás. 

Egyéb információk: 

– az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető, 

– a pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kell benyújtani, 

– bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi. 

Bőrgyógyász szakorvosi állás 

Feltétel: bőrgyógyász szakorvosi végzettség. 

Pályázati anyag tartalma: 

– önéletrajz, 

– szakmai pályafutás, 

– orvosi diploma, 

– szakvizsgát tartalmazó iratok és a kötelező folyamatos továbbképzési időszak teljesítését igazoló 

okiratok másolatai, 

– érvényes működési nyilvántartás igazolásának másolata, 

– külföldön szerzett diploma esetén honosítás. 

Egyéb információk: 



– az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető, 

– a pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kell benyújtani, 

– bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi. 

Onkológus szakorvosi állás 

Feltétel: onkológus szakorvosi végzettség. 

Pályázati anyag tartalma: 

– önéletrajz, 

– szakmai pályafutás, 

– orvosi diploma, 

– szakvizsgát tartalmazó iratok és a kötelező folyamatos továbbképzési időszak teljesítését igazoló 

okiratok másolatai, 

– érvényes működési nyilvántartás igazolásának másolata, 

– külföldön szerzett diploma esetén honosítás. 

Egyéb információk: 

– az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető, 

– a pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kell benyújtani, 

– bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi. 

A pályázatokkal kapcsolatban további felvilágosítást nyújt dr. Vörös Ibolya főigazgató 8500 Pápa, 

Jókai u. 5–9.,  

a 06 (89) 514-002-es telefonszámon. 

Zala megye 

*** 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSHEZ KÖTÖTT 

VEZETŐI ÉS EGYÉB ÁLLÁSOKRA 

A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet (1204 Budapest, Köves u. 1.) főigazgatója 

pályázatot hirdet a kórházban működő Sürgősségi Betegellátó Osztályán ápolói munkakörbe 

osztályvezető főnővéri beosztás ellátására. 

Jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás a kinevezéstől kezdődően: 5 éves határozott 

időre szól. 



Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet, 1204 Budapest, Köves utca 1. 

Illetmény, juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, illetve 

megállapodás alapján. 

Az osztályvető főnővér feladatai: a Sürgősségi Betegellátó Osztályon az osztályvezető főnővér 

feladatát az érvényben lévő hatályos jogszabályok, illetve intézeti szintű vonatkozó szabályzatok, 

valamint az intézet Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg.; ennek keretében: 

– irányítja és felügyeli az ápolási feladatok elvégzését szoros együttműködésben az osztály orvos-

szakmai vezetőjével, 

– gondoskodik az anyagi eszközök hatékony felhasználásáról, 

– végzettségének – szakmai kompetenciájának megfelelően, a munkaköri leírása és a szakmai 

protokollok alapján végzi feladatait. 

Pályázati feltételek: 

– egészségügyi főiskola – diplomás ápolói szakképesítés, vagy 

– sürgősségi szakápoló végzettség, vagy 

– emelt szintű szakképesítés, azaz OKJ-s ápolói végzettség, 

– sürgősségi betegellátás területén szerzett minimum 5 éves ápolásszakmai tapasztalat, 

– kórházi területen szerzett vezetői gyakorlat, 

– felhasználói szintű számítógépes ismeret. 

Pályázathoz csatolandó: 

– a pályázó személyi adatai, elérhetősége, 

– részletes fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, vezetői elképzelések, 

– végzettséget és szakirányú szakképzettséget igazoló okiratok másolata, 

– érvényes szakdolgozói működési nyilvántartás igazolása, 

– érvényes szakdolgozói kamarai tagsági igazolás, 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– nyilatkozat, illetve hozzájárulás, arra vonatkozóan, hogy a pályázatot a bíráló bizottság valamennyi 

tagja megismerhesse. 

Közigállás honlapon (www.kozigallas.gov.hu) történő megjelenés: 2019. október 11. 

Pályázati benyújtásának határideje: 2019. november 11. 



A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 29. 

A főnővéri állás a pályázati eljárás lefolytatása után betölthető. 

A pályázat kiírás további közzétételének helyei: www.kozigallas.gov.hu. 

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot elektronikus úton Molnár Beatrix ápolási igazgatónak 

címezve az apig@jahndelpest.hu email-címen keresztül kérjük benyújtani a következő hivatkozás 

feltüntetésével: „Sürgősségi Betegellátó Osztály – Ápolói munkakör – osztályvezető főnővéri vezetői 

megbízással 116./2019./PÁ”. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázók meghallgatását egy erre a célra létrehozott 

bizottság végzi. A bizottság, valamint a szakdolgozói kamara véleményezését követően a főigazgató 

dönt a legalkalmasabb pályázó személyéről vagy a pályázatok eredménytelenségéről. 

*** 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán 

Szolgáltató Központ (1072 Budapest, Nyár u. 7.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros 

Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ Védőnői Szolgálatvezető 

védőnő beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, 4 hónap 

próbaidő kikötése mellett. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

Munkakör: védőnő. 

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

A munkavégzés helye: 1077 Budapest, Rottenbiller utca 27. 

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

– a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet szerinti feladatok ellátása, 

– a területi és iskola védőnők munkájának irányítása. 

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

irányadók, illetve havi 30 000 Ft önkormányzati pótlék határozott időre, 2019. december 31. napjáig. 

Munkaruha-juttatás, költségtérítés (BKV bérlet). 

Pályázati feltételek: 

– főiskola, védőnői oklevél, 

– védőnői területen szerzett, legalább 3–5 év szakmai tapasztalat, 

– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 



– magyar állampolgárság, 

– büntetlen előélet, 

– cselekvőképesség, 

– MESZK-tagság, 

– érvényes működési nyilvántartás, 

– egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

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

– iskola-védőnői tapasztalat. 

Elvárt kompetenciák: 

– kiváló szintű terhelhetőség, megbízhatóság, 

– jó szintű kommunikációs képesség, 

– jó szintű szervezőkészség, 

– kiváló szintű pontosság, precizitás. 

Előnyt jelentő kompetenciák: 

– kiváló szintű problémamegoldó képesség, 

– kiváló szintű stressztűrő képesség, 

– kiváló szintű stratégiai gondolkodás. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakmai önéletrajz, motivációs levél, az iskolai végzettséget/képzettséget igazoló 

bizonyítványok/oklevelek másolata, 

– működési nyilvántartási engedély, illetve továbbképzési pontok igazolásának másolata, 

– nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványát bemutatja, 

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

eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. 

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

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 17. 



A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Hunya Gabriella részére az allas@bjhuman.hu 

email-címen keresztül. Kérjük az e-mail tárgyába beírni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 

számot: BJ/35-79/2019., valamint a beosztás megnevezését: vezető védőnő. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat alapján kiválasztott jelölttel személyes 

beszélgetést folytatunk, a kiválasztott munkatársat írásban értesítjük az eredményről. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 25. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.bjhuman.hu – 2019. október 21. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a határidő után, valamint a hiányosan 

beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. A pályázatban kérjük, bérigényét 

feltüntetni szíveskedjék. A pályázó fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát. 

 


