
Pályázati hirdetmény betölthető állásokra 

hatályos: 2019.11.06 - 

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 Debreceni Egyetem Klinikai Központ (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.) elnöke a 

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

DE Klinikai Központ Szemklinikára igazgató beosztás ellátására.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.  

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2020. január 1-jétől 2024. 

június 30-ig szól.  

A munkavégzés helye: 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.  

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

– a klinika igazgatói feladatainak ellátása,  

– a klinika betegellátó tevékenységének felelős irányítása, 2020. július 1-jétől a Debreceni Egyetem 

teljes szemészeti ellátásának irányítása, 

– a költségvetés keretein belül a klinika személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása, eredményes 

gazdálkodás, 

– munkáltatói jogkör gyakorlása a klinika dolgozói felett, 

– a klinika szakmai és gazdasági területeinek működésével kapcsolatos tervezési, szervezési 

tevékenység irányítása, 

– a klinikán munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló orvosok, szakdolgozók értékelése, 

továbbképzésének biztosítása és felügyelete, 

– kapcsolattartás és együttműködés hazai és külföldi intézményekkel, szakmai szervezetekkel, 

– mindazon feladatok ellátása, melyeket a jogszabályok, valamint a Debreceni Egyetem Szervezeti és 

Működési Szabályzata hatáskörébe utal.  

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

irányadók.  

Pályázati feltételek: 

– egyetem, általános orvosi diploma,  

– középfokú B2 szintű komplex típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga angol 

nyelvből,  

– tudományos fokozat,  

– habilitáció,  



– szakképesítés követelményrendszer szerint: szemészet szakvizsga,  

– önálló szakmai profil, végzés után legalább 10 éves tényleges szakmai gyakorlat, mely magába 

foglalja a betegek kivizsgálását, kezelését és fekvő esetek teljes felelősségű önálló lezárását is,  

– magas szintű oktatómunka magyar és angol nyelven a szakorvosképzésben,  

– szakmájának mélyreható ismerete, emellett további szakmai specializáció,  

– megfelelő szakmai kapcsolatokkal rendelkezés,  

– tudományága magas színvonalú ismerete, szűkebb területen elmélyült, nemzetközi szakirodalmi 

tájékozottság,  

– büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad 

mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,  

– vezetői megbízást az kaphat, aki a Debreceni Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a 

megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– felsőfokú angol nyelvvizsga,  

– magas szintű oktatómunka magyar és angol nyelven az orvosképzésben,  

– alkalmasság PhD témavezetésre, kurzusok tartására. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– hitelesített másolat,  

– a végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást igazoló okiratokról,  

– a Működési Nyilvántartási Igazolványról (kiállító az Állami Egészségügyi Ellátó Központ),  

– hivatalos igazolás a kamarai tagságról (beszerezhető a Magyar Orvosi Kamara területileg illetékes 

szervezetétől),  

– a habilitációs oklevélről, 

(Belső pályázó esetén az eredeti okiratokat az érintett munkaügyi osztálynak kell bemutatni, ahol 

azokat ellenőrzik és a másolatokon az eredetivel való megegyezést igazolják.) 

– részletes szakmai önéletrajz,  

– külső pályázónál 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (nem szükséges hatósági 

bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az Egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy 

foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta 

legfeljebb 6 hónap telt el), 

– minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart, 



– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és 

testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul, 

– a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó személyi adatait, lakcímét, tudományos fokozatát, 

szakmai díjait, idegennyelv-tudását, szakmai, tudományos munkáját, terveit, hazai és nemzetközi 

tudományos, illetve szakmai szervezetekben végzett munkáját, tisztségét, a nemzetközi tudományos 

életben való részvételét, a klinika vezetésére vonatkozó terveket, elképzeléseket. 

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

be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 6.  

A pályázatok benyújtásának módja:  

– postai úton, a pályázat 1 példányának a Debreceni Egyetem Klinikai Központ elnöke címére történő 

megküldésével (4002 Debrecen, Pf. 400). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 

szereplő azonosító számot: KKEH/856/2019., valamint a beosztás megnevezését: igazgató és 

– elektronikus úton az Egészségügyi Jogi és Humánpolitikai Iroda részére a 

kkhumanpolitika@med.unideb.hu e-mail-címen keresztül, cd-n vagy dvd-n. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 13.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.unideb.hu; 

https://klinikaikozpont.unideb.hu – 2019. október 7. 

A közigállás honlapon (www.kozigallas.gov.hu) történő publikálási időpontja: 2019. október 7. 

*** 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent 

István utca 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján 

pályázatot hirdet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház 

Vásárosnaményi tagkórházának Krónikus osztálya osztályvezető ápoló 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: 4800 Vásárosnamény, Ady Endre utca 5. 

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

– az osztály munkájának megszervezése és zavartalan működésének irányítása,  

– az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása.  



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

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

Pályázati feltételek: 

– főiskola, diplomás ápoló végzettség; 

– ápolói munkakörben, folyamatos munkarendben, fekvőbeteg ellátásban szerzett, 5 év feletti 

szakmai tapasztalat.  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– egyetem, okleveles ápoló végzettség, 

– tudományos munkában való részvétel,  

– vezetői gyakorlat, 

– idegen nyelv ismerete.  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– szakmai önéletrajz, 

– motivációs levél, 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke, 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan, 

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

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.  

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2019. december 15. napjától 

tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 21. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bacskai Katalin nyújt, a 06 (20) 9970-975-ös 

telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István 

utca 68. Dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 247/2019, valamint a munkakör megnevezését: 

osztályvezető ápoló.  

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

Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja.  



A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 14. 

A közigállás honlapon (www.kozigallas.gov.hu) történő publikálási időpontja: 2019. október 17. 

*** 

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház (8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u.3.) 

főigazgatója állást hirdet Szülészet-nőgyógyászati osztályra osztályvezető főorvos beosztás 

ellátására, közalkalmazotti jogviszonyban. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.  

Pályázati feltételek:  

– általános orvosi diploma,  

– szülészet-nőgyógyászat szakvizsga. 

Előny:  

– 2 éves klinikai gyakorlat,  

– nőgyógyászati daganatsebészeti jártasság,  

– tudományos fokozat,  

– vezetői gyakorlat. 

A pályázathoz kérjük csatolni: részletes szakmai önéletrajz, szakmai elképzelések, iskolai 

végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat 

arról, hogy a pályázat bírálatában résztvevők megismerhetik a pályázatot. 

Bérezés: megegyezés szerint. 

A pályázat benyújtási határideje: 2019. november 30. 

Az állás betölthető: 2020. február 1-jétől. 

Érdeklődni lehet: Dr. Reiber István orvosigazgatónál, a 06 (22) 535-500/1011-es telefonszámon. 

A pályázat benyújtása: Dr. Csernavölgyi István főigazgatóhoz (8000 Székesfehérvár, Seregélyesi utca 

3.) 

*** 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYVEZETŐI 

ÉS ORVOSVEZETŐI ÁLLÁSOKRA 

Az ajkai Magyar Imre Kórház (8400 Ajka, Korányi F. utca 1.) állást hirdet csecsemő-

gyermekgyógyászati osztályra csecsemő-gyermekgyógyászat szakorvos/osztályvezető főorvos 

munkakör betöltésére. 

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



Pályázati határidő: 2019. november 30.  

Pályázati eljárás lebonyolításának határideje: 2019. december 4.  

Az állás betölthetősége: az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.  

Érdeklődni Dr. Hajdu Mária orvosigazgatónál lehet a 06 (88) 521-818-as telefonszámon.  

Pályázathoz csatolandó:  

– részletes szakmai önéletrajz,  

– végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata,  

– szakmai vezetői program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan,  

– MOK-tagság igazolása, 

– érvényes működési nyilvántartás igazolása,  

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik, illetve a 

személyes adatok kezeléséhez hozzájárul,  

– büntetlen előélet, melynek igazolása a pályázat elnyerése esetén a munkába álláskor szükséges 

(erkölcsi bizonyítvány).  

A pályázat benyújtása: a pályázatot a Magyar Imre Kórház címére (8400 Ajka, Korányi F. utca 1.) Dr. 

Nagy Zoltán főigazgatóhoz lehet benyújtani. 

A közigállás honlapján (www.kozigallas.gov.hu) történő publikálás dátuma: 2019. október 14. 

*** 

Az emberi erőforrások minisztere (miniszter) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény (Kjt.) 20/B. § (1) bekezdése és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 

(Rendelet) 4. §-a alapján pályázatot ír ki az Országos Mentőszolgálat (1055 Budapest, Markó utca 

22.) főigazgatói feladatkörének határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezéssel, a Kjt. 23. § (1)–(3) 

bekezdései szerinti, legfeljebb 5 év határozott idejű magasabb vezetői beosztásra történő 

megbízással való ellátására. 

Az Országos Mentőszolgálat jogszabályban meghatározott közfeladata: az egészségügyről szóló 

1997. évi CLIV. törvény 94. §-ában és a 96. § (3)–(4) bekezdésében, az Országos Mentőszolgálatról 

szóló 322/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben (Korm. rendelet), valamint a mentésről szóló 5/2006. (II. 

7.) EüM rendeletben meghatározott feladatok. 

Munkáltatói jogkör gyakorlója: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 9. § c) 

pontja alapján a főigazgató felett a munkáltatói jogokat, illetve – amennyiben a magasabb vezetői 

megbízáshoz közalkalmazotti jogviszony létesítése is szükséges – a kinevezési jogkört a miniszter 

gyakorolja. 



Munkakör: a Rendelet 1. számú mellékletben feltüntetett munkakörök egyike. A Kjt. 20/B. § (2) 

bekezdése alapján magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval 

közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe 

kinevezhető. 

A vezetői megbízás időtartama: a magasabb vezetői megbízás legfeljebb 5 évig terjedő határozott 

időre szól. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, az 

Országos Mentőszolgálatnál újonnan létesített jogviszony esetén 3 hónap próbaidő kikötésével, a Kjt. 

21/A. § (1) bekezdése alapján. 

A munkakör betöltésének kezdő napja várhatóan: 2020. január 17.  

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

Főigazgató feladatai:  

– az Áht. 10. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok ellátása, 

– az Országos Mentőszolgálat tevékenységének tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése. 

Munkavégzés helye: 1055 Budapest, Markó utca 22. 

Illetmény és juttatások: az illetmény és juttatások megállapítására a Kjt. és a Rendelet alapján kerül 

sor. 

Pályázati feltételek a gyógyintézetek vezetőjének és vezető-helyetteseinek képesítési 

követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási 

szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet (EüM rendelet) 1. §-a és 6. §-a szerint: 

– egyetemi szintű végzettség, 

– legalább 5 éves vezetői gyakorlat, 

– a fenti követelmények tekintetében az EüM rendelet 2. § (1) bekezdésében foglalt felmentés 

lehetősége nem biztosított, 

– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés, amely alól az EüM rendelet 

1. § (2) bekezdése alapján a 4. §-ban foglaltak szerint felmentés adható, abban az esetben ha a 

pályázó a képzésben részt vesz, vagy vállalja a képesítésnek – a kinevezés (megbízatás) adásától 

számított – 5 éven belül történő megszerzését, 

– magyar állampolgárság, 

– cselekvőképesség, 

– büntetlen előélet, 

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről 

szóló 2007. évi CLII. törvény alapján, 



– nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása az egyes nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi 

CXXV. törvény 74. § i) pont in) alpontja alapján. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  

– orvostudományi egyetemi szintű végzettség, 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázathoz csatolandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz, fényképpel, 

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (ha a pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött 

munkakörben dolgozik, az erről szóló igazolás), 

– végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet – amennyiben rendelkezik vele – igazoló okiratok 

másolatai és az okiratoknak a pályázat benyújtásakor eredetiben történő bemutatása, 

– az előírt vezetői beosztásban szerzett gyakorlat igazolása (vezetői gyakorlatként vezetői vagy 

magasabb vezetői közép- vagy felsővezetői gyakorlat egyaránt elfogadható, aminek igazolása 

történhet vezetői beosztásra, valamint annak időtartamára történő hivatkozással kiadott munkáltatói 

igazolás hiteles másolatával), 

– amennyiben a pályázó élni kíván az EüM rendelet 1. § (2) bekezdése alapján a 4. §-ban foglalt 

mentesítés lehetőségével, akkor a pályázónak a pályázati feltétel alóli felmentésére irányuló írásbeli 

kérelme, 

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

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, illetve pályázati anyagának a véleményezők és a 

döntéshozók részére történő sokszorosításához hozzájárul, 

– vagyonnyilatkozat-tételi, valamint nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatására vonatkozó 

kötelezettséget elfogadó nyilatkozat. 

Pályázati határidő: A Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság honlapján történő 

közzétételtől számított 30 napon belül. 

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot személyesen, vagy írásbeli meghatalmazással 

rendelkező képviselő útján az Emberi Erőforrások Minisztériuma Személyügyi Főosztályára (1051 

Budapest, Széchenyi tér 7–8.) kell benyújtani Bognár Angéla közszolgálati referens [tel.: 06 (1) 795-

6130] részére, lehetőség szerint előre egyeztetett időpontban, munkaidőben hétfőtől csütörtökig 

8.00 – 16.30-ig, pénteken 8.00 – 14.00-ig. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje, határideje: a Kjt. 20/A. § (6) bekezdésében foglaltaknak és a 

Rendelet 4. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a pályázókat a pályázati határidő lejártát 

követő 21 napon belül szakmai bizottság hallgatja meg. A főigazgatói megbízásról a pályázati határidő 

lejártát követő 60 napon belül – a szakmai bizottság javaslatát mérlegelve – a miniszter dönt. A 



pályázat tartalma csak a pályázó beleegyezésével közölhető a megbízón és a bizottság tagjain kívül 

más személlyel. 

A pályázat eredményéről az érintettek írásbeli értesítést kapnak. Sikertelen pályázat esetén a pályázó 

személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat 

tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétől számított 3 hónapon belül nem veszi át, 

azok megsemmisítésre kerülnek. 

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidő lejártát követő 60 napon belül. 

A pályázati kiírás közzétételének helye:  

– Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság honlapja, 

– Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapja. 

*** 

Az 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 Idegsebészeti 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: 

– az idegsebészet szakorvosi munkakörbe tartozó feladatok (járó- és fekvőbeteg szakellátás) mellett 

ellátja az Idegsebészeti osztály osztályvezető főorvosi feladatait, 

– 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, 

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

eszközöknek rendeltetésszerű és észszerű takarékosságnak megfelelő gazdaságos használatát,  

– folyamatosan ellenőrzi az osztály 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, idegsebész szakvizsga, 

– idegsebészet területen 5 év feletti szakmai tapasztalat, 

– PhD tudományos fokozat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– angol nyelvből középfokú C típusú szakmai nyelvvizsga, 

– nemzetközi orvosszakmai szervezetben/társaságban meglévő tisztség, 

– funkcionális idegsebészetben való jártasság, 

– külföldi szakmai gyakorlat, 

– külföldi idegsebészeti osztályon eltöltött gyakorlat, 

– felsőoktatási tevékenység orvosi egyetemen. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes, fényképes szakmai önéletrajz, 

– végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolatai, továbbképzések, publikációk 

összefoglaló jegyzéke, 

– motivációs levél, 

– vezetői megbízással kapcsolatos vezetői elképzelések, tervek, 

– érvényes MOK tagság igazolása, 

– érvényes működési nyilvántartás igazolásának 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 résztvevők megismerjék és véleményezzék. 

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

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 6. 

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 Gazdálkodási Osztály. 20. épület). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 

adatbázisban szereplő azonosító számot: 38/2019, valamint a munkakör megnevezését: 

Osztályvezető főorvos. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 31. 



A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– www.janoskorhaz.hu – 2019. november 7., 

– www.aeek.hu – 2019. november 7. 

*** 

A Szent Margit Kórház – Budapest (1032 Budapest, Bécsi út 132.) a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a Szent Margit Kórház 

Budapest Művese Állomás Dialízis osztályvezető/nefrológus szakorvos 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: 1032 Budapest, Bécsi út 132.  

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

ellátása a munkaköri leírás szerint. Bérezés az egészségügyi bértábla alapján megegyezés szerint.  

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

irányadók.  

Pályázati feltételek: 

– egyetem, nefrológia és vagy belgyógyász szakvizsga,  

– vezetői gyakorlat, 

– szakmai gyakorlat,  

– büntetlen előélet. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz,  

– végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolatai,  

– Magyar Orvosi Kamarai tagságról igazolás,  

– működési nyilvántartásba történt felvétel igazolásának másolata,  

– motivációs levél,  

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan,  

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén),  



– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó anyagát a vonatkozó jogszabályok szerint az erre 

jogosult bizottság megismerheti. 

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

betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 6.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az orvosigazgatóság nyújt, a 06 (1) 250-

2170/1377-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  

– postai úton, a pályázatnak a Szent Margit Kórház – Budapest címére történő megküldésével (1032 

Budapest, Bécsi út 132.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 

számot: 225/2019, valamint a munkakör megnevezését: Dialízis osztályvezető/nefrológus szakorvos, 

– elektronikus úton az orvosigazgatóság részére az orvosigazgato@sztmargit.hu e-mail-címen 

keresztül. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: személyes meghallgatásra – a pályázati feltételeknek 

megfelelt pályázók közül – kizárólag azok kerülnek behívásra, akiket az elbírálásban résztvevők 

megfelelőnek ítélnek.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 20.  

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a Szent Margit Kórház mint álláspályázatot 

hirdető az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig 

kezeli, ezt követően a benyújtott pályázati anyagot megsemmisíti. A Szent Margit Kórház arra 

illetékes munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával 

összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a pályázó személyes adataihoz hozzáférhetnek, 

azokat kezelhetik.  

*** 

A Békés Megyei Központi Kórház (5700 Gyula Semmelweis utca 1.) pályázatot hirdet 1. Sebészeti 

Osztály osztályvezető főorvosi állására.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: a kinevezés határozatlan idejű, szakorvosi munkakörre 

történik.  

A vezetői megbízás időtartama: az osztályvezető főorvosi megbízás határozott időre, 5 évre szól.  

A munkavégzés helye: 5700 Gyula, Semmelweis utca 1. 

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

– a fekvőbeteg osztály vezetése, a magas színvonalú szakmai működés biztosítása,  

– az erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás,  



– a betegellátást végző orvosok tevékenységének irányítása, 

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

– a minőségfejlesztési rendszer működésének biztosítása a szervezeti egységben,  

– a szervezeti egység munkatársai szakmai felkészültségének folyamatos ellenőrzése, a 

teljesítmények értékelése,  

az etikai- és munkafegyelem betartásáról való gondoskodás. 

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

Kollektív Szerződés rendelkezései az irányadók.  

Pályázati feltételek:  

– általános orvosi diploma, 

– sebészet szakvizsga, 

– legalább 10 év sebészeti osztályon szerzett szakorvosi tapasztalat, 

– menedzsment- és minőségügyi szemlélet, 

– egyéni rátermettség, 

– tudományos aktivitás. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  

– a szakterületen belül speciális területeken való jártasság, 

– egyetemi gyakorlat,  

– vezetői gyakorlat, 

– tudományos fokozat, 

– idegennyelv-ismeret.  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  

– részletes szakmai önéletrajz, 

– végzettséget igazoló okiratok hiteles másolata, 

– vezetői koncepció, 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– érvényes működési nyilvántartás másolata, 

– publikációs jegyzékek, 



– kamarai tagság igazolása, 

– nyilatkozat, hogy a pályázatot az illetékes bizottság megismerhesse. 

A munkakör/beosztás betölthetőségének időpontja: 2020. január 1-jétől betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 25. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton a Békés Megyei Központi Kórház címére 3 egyező 

példányban történő megküldésével (5700 Gyula, Semmelweis utca 1.)  

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 13. 

A közigállás honlapon (www.kozigallas.gov.hu) történő publikálás időpontja: 2019. október 15.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye:  

– www.bmkk.eu,  

– www.aeek.hu. 

*** 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet (5000 Szolnok, Tószegi utca 

21.) főigazgatója pályázatot hirdet orvosigazgatói álláshely betöltésére, főorvosi munkakörbe.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű. 

A vezetői megbízás időtartama: 5 évre szól. 

Ellátandó feladat: a főigazgató közvetlen irányítása mellett a kórházban nyújtott orvosi és intézeti 

gyógyszerészi tevékenység felügyelete és a tevékenységek összehangolása. 

Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) és a 

Kollektív Szerződés szabályai alapján, megegyezés szerint. 

Pályázati feltételek: 

– orvostudományi egyetemi végzettség, 

– szakorvosi képesítés, 

– legalább 5 év gyakorló orvosi tevékenység, 

– mesterképzés szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés vagy egészségügyi 

(szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon 

szerzett képesítés, 

– legalább 3 éves vezetői gyakorlat, 

– büntetlen előélet. 



Vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a 

megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 

Előnyt jelent: 

– kontrolling területén szerzett tapasztalat, 

– minőségirányítás területén szerzett tapasztalat. 

A pályázathoz csatolandó:  

– részletes szakmai önéletrajz, 

– szakmai program, 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázó erkölcsi bizonyítványhoz 

kötött munkakörben dolgozik, az erről szóló igazolás), 

– végzettséget, képesítéseket, valamint vezetői gyakorlatot igazoló okiratok hiteles másolata, 

– nyilatkozat a pályázati eljárásban résztvevők betekintési jogáról. 

Pályázati határidő: 2019. december 13. 

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

Pályázat benyújtása: Dr. Bene Ildikó főigazgatónak címezve (5000 Szolnok, Tószegi utca 21.) 

személyesen kell benyújtani. A borítékra ráírandó: „orvosigazgatói pályázat”. 

A pályázati eljárás lefolytatása: az elbírálás módja a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) 

Korm. rendelet 4. §-ában foglaltaknak megfelelően történik. 

Pályázat elbírálása: a pályázati határidő lejártát követő 15 napon belül. 

Az állás betölthető: 2020. január 1-jétől. 

*** 

A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet (3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11–13.) a 

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

járóbeteg-szakellátásért felelős orvosigazgató beosztás (magasabb vezetői megbízás) ellátására.  

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

A közalkalmazott által betöltendő munkakör: szakorvos. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 



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

éves, költségvetési szervnél eltöltött szakmai gyakorlattal rendelkezik. Ellenkező esetben a próbaidő 

mértéke 3 hónap. 

A megbízási/munkáltatói jogkör gyakorlója: a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet főigazgatója. 

A munkavégzés helye: Tiszaújváros Városi Rendelőintézet, 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11–

13.  

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

feladatellátás kompetencia körébe tartozó munkavégzés a jogszabályokban előírtak, a munkáltató 

belső szabályozó dokumentumaiban foglaltak, valamint a munkaköri leírás alapján, így különösen a 

járóbeteg-szakellátás orvosszakmai feltételeinek biztosítása, a gyógyító-megelőző tevékenység 

tervezése, szervezése, ellenőrzése, irányítása, különös figyelemmel az egészségügyi szolgáltató 

szakmai követelményeknek megfelelő folyamatos és gazdaságos működtetésére, illetve a 

Rendelőintézet Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott további feladatok ellátása, a 

gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről szóló 43/2003. (VII. 29.) 

ESzCsM rendelet 10. § (2)-ában meghatározott feladatok ellátása. 

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

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

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

Pályázati feltételek: 

– orvostudományi egyetemi végzettség, szakorvosi képesítés, legalább 5 év gyakorló orvosi 

tevékenység, 

– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés vagy egészségügyi 

(szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon 

szerzett képesítés vagy jogi szakokleveles orvos szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítés, 

– legalább 3 éves vezetői gyakorlat, 

– büntetlen előélet,  

– egészségügyi alkalmasság, 

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

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

állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény alapján jogosultság 3 

hónapot meghaladó tartózkodásra, 

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

áll, vagy a megbízással egyidejűleg a fentebb megjelölt közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető, 

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 



– részletes szakmai önéletrajz, 

– végzettséget, (szak)képzettséget igazoló dokumentumok másolata, 

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

igazolások) másolata, 

– kamarai tagság érvényességét igazoló dokumentum másolata, 

– működési nyilvántartás érvényességét igazoló dokumentum másolata, 

– szakmai program a vezetői beosztásnak megfelelő feladat- és hatáskörben, illetve 

kompetenciakörben, 

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

véleményező, elbíráló személyek és testületek (ideértve különösen a munkáltató szervezet 

véleményező bizottságát, Szakmai Vezető Testületét) megismerhetik, és a jelentkező az általa 

benyújtott iratanyagban foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges 

kezeléséhez hozzájárul, 

– eredeti, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány annak igazolására, hogy a 

jelentkező a Kjt. 20. § (2), (2c), (2d), (2e) bekezdéseiben foglaltaknak megfelel. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– egészségügyi alapellátási és/vagy járóbeteg-szakellátási (legalább rendelőintézeti) szakmai profilú 

egészségügyi szolgáltató működtetésében szerzett szakmai tapasztalat,  

– járóbeteg-szakellátás egészségügyi intézmények és szolgáltatók közötti szervezésében, betegút 

menedzsmentjében szerzett szakmai tapasztalat, 

– angol nyelvből középfokú C típusú nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás, 

– egészségügyi intézményben szerzett vezetői tapasztalat, 

– egészségügyi hatósági eljárásokban szerzett tapasztalat. 

A pályázatok benyújtásának módja:  

– postai úton, a pályázatnak a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet címére történő megküldésével 

(3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11–13.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 

szereplő azonosító számot: 50114-13/2019., valamint a munkakör megnevezését: járóbeteg-

szakellátásért felelős orvosigazgató, 

– személyesen a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet székhelyén: 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 

11–13., II. emelet, 206. szoba. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 15. 

A pályázat elbírálásának rendje: a Korm. rendelet 4. §-ában foglaltak szerint. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 20. 



A munkakör betölthetőségének várható időpontja: a munkakör legkorábban 2020. január 2. 

napjától tölthető be.  

A közigállás honlapján (www.kozigallas.gov.hu) való megjelenés dátuma: 2019. október 9. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ a 06 (49) 544-600-as telefonszámon kérhető. 

*** 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK ORVOSI ÁLLÁSOKRA 

Budapest 

Baranya megye 

Bács-Kiskun megye 

Békés megye 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

Az Abaújvári Háziorvosi és Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás Társulási Tanácsa (3898 

Abaújvár, Petőfi út 4.) pályázatot hirdet Abaújvár körzet háziorvosi munkakörének betöltésére. 

A munkavégzés helye: 3898 Abaújvár, Petőfi út 14.  

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Abaújvári vegyes háziorvosi körzet feladatainak ellátása 

területi (Abaújvár, Kéked, Pányok, Zsujta települések) ellátási kötelezettséggel, határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszonyban vagy vállalkozási formában.  

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

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, illetve vállalkozási forma esetén a mindenkori NEAK-

finanszírozás rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:  

– büntetlen előélet, 

– orvosegyetemi végzettség,  

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

11. §-a szerinti szakképesítések valamelyikének a megléte, 

– „B” kategóriás jogosítvány. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– orvosi diploma, valamint a szakképzettséget igazoló diploma másolata,  

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– részletes szakmai önéletrajz, 



– jogosítvány másolata, 

– vállalkozás esetén a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok másolata, 

– egészségügyi alkalmasság igazolása, 

– Magyar Orvosi Kamarai tagsági igazolás, 

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

eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, 

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy nyilvános, vagy zárt ülés keretében kéri a pályázat elbírálását.  

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

betölthető. 

Munkáltatóval kapcsolatos egyéb információ: igény esetén Abaújvár településen szolgálati lakás 

biztosítható.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 2.  

A pályázattal kapcsolatosan további tájékoztatás kérhető: a Gönci Közös Önkormányzati Hivatalban 

[telefonszám: 06 (46) 588-355]. 

A pályázat benyújtásának módja: postai úton a Gönci Közös Önkormányzati Hivatal címére történő 

megküldéssel (3895 Gönc, Kossuth Lajos utca 71.). Kérjük a borítékon feltüntetni „Pályázat Abaújvári 

háziorvosi munkakör betöltésére”, valamint a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot. 

Pályázat elbírálásának módja: a pályázati anyag megismerését, valamint a személyes elbeszélgetést 

követően a pályázatokat az Abaújvári Háziorvosi és Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás Társulási 

Tanácsa bírálja el a 2019. december 2-át követő társulási tanácsülésen.  

A pályázati hirdetmény publikálásának dátuma a www.kozigallas.gov.hu honlapon: 2019. október 

1. 

Csongrád megye 

Fejér megye 

Győr-Moson-Sopron megye 

Hajdú-Bihar megye 

Heves megye 

Jász-Nagykun-Szolnok megye 

Komárom-Esztergom megye 

Nógrád megye 

Pest megye 



Somogy megye 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

Tolna megye 

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

I. sz. házi gyermekorvosi körzete orvosi feladatainak ellátására. 

Munkakör és munkahely megnevezése: az I. sz. házi gyermekorvosi körzet [Tolna Város 

Önkormányzatának az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 16/2016. (XI. 25.) önkormányzati 

rendeletében meghatározott településrész területe], címe: Tolna Deák F. utca 25.  

Tevékenység ellátása: a tevékenység vállalkozó háziorvosként vagy határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszonyban látható el (megállapodás szerint). 

Pályázati feltételek:  

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

rendeletben előírt képesítési feltételek megléte, 

– az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, az önálló orvosi tevékenységről szóló 

2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben és az egészségügyi 

szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek megléte, 

– büntetlen előélet,  

– cselekvőképesség, 

– Magyar Orvosi Kamara tagságáról, nyilvántartásáról igazolás, 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány csatolása. 

Előny: az az orvos, aki Tolna városában kíván letelepedni, a pályázat elbírálása során előnyben 

részesül, számára szolgálati lakást biztosítunk. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– végzettséget, szakirányú végzettséget igazoló dokumentumok hiteles másolata, 

– részletes szakmai önéletrajz, 

– egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolat, 

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

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

– a Járási Népegészségügyi Intézet illetékes szervének határozata, hogy a pályázó megfelel a 

működtetési jog engedélyezésére nézve a jogszabályban megállapított feltételeknek, 



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

belül benyújtja a működési engedély iránti kérelmét az illetékes Járási Hivatal részére, 

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

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

a képviselő testület. 

Pályázat benyújtása: a pályázatot Tolna Város Polgármesterének címezve a Tolnai Polgármesteri 

Hivatal címére (7130 Tolna, Hősök tere 1.) kérjük benyújtani. 

A pályázat benyújtásának határideje: a közigállás honlapján (www.kozigallas.gov.hu) történő 

megjelenéstől (2019. október 2.) számított 60 nap. 

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

Az állás betölthető: a pályázat elbírálását követően. 

Egyéb információk: 

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

megkötése alapján, 

– a háziorvosi tevékenység a Képviselő-testület döntését követően a működési engedély beszerzése 

és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel történő szerződéskötés után azonnal gyakorolható. 

Információ kérhető Ezerné dr. Huber Évától, Tolna Város Jegyzőjétől [tel.: 06 (74) 540-800]. 

Vas megye 

Veszprém megye 

Zala megye 

*** 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSHEZ KÖTÖTT 

VEZETŐI ÉS EGYÉB ÁLLÁSOKRA 

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

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

Belgyógyászat Osztálya osztályvezető ápoló munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.  

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

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

A munkavégzés helye: 4600 Kisvárda, Árpád út 26.  

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



– az osztályon dolgozó szakdolgozók ápolás-szakmai munkájának megszervezése és irányítása, 

valamint zavartalan működésének biztosítása, 

– az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása. 

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

irányadók.  

Pályázati feltételek: főiskola, diplomás ápoló végzettség. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– fekvőbeteg ellátásban szerzett, legalább 3–5 év szakmai tapasztalat,  

– nefrológiai szakápoló végzettség,  

– legalább 1 év vezetői tapasztalat. 

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 az ápolási terület vezetésére vonatkozóan,  

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

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez a pályázó hozzájárul.  

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

tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 10.  

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

telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  

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

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

50/2019, valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető ápoló, 

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

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

Szabolcsi Kórház fenntartja.  



A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 30.  

Közigállás honlapon (www.kozigallas.gov.hu) történő publikálás időpontja: 2019. október 14.  

*** 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSHEZ NEM KÖTÖTT 

VEZETŐI ÉS EGYÉB ÁLLÁSOKRA 

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

hirdet Finanszírozási és Controlling Osztályára osztályvezetői álláshelyre, ügyintézői munkakör 

ellátása mellett. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás 5 éves határozott időtartamra szól.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Pályázati feltétel: 

– közgazdász, vagy egészségügyi szervezői, vagy egészségbiztosítási területen szerzett diploma, 

– egészségügyi finanszírozási területen szerzett szakmai gyakorlat. 

Előnyt jelent: vezetői gyakorlat. 

Feladata: 

– a Finanszírozási és Controlling Osztály munkájának szervezése és irányítása, 

– fekvőbeteg-szakellátás teljesítményeinek előkészítése, elemzése, folyamatos ellenőrzése és NEAK 

felé jelentésének biztosítása,  

– finanszírozási jogszabályok gyakorlati alkalmazása, nyomon követése, érvényesítése,  

– térítési díj számítása,  

– fekvő- és járóbeteg szakellátás után járó bevételek osztályokra, szakfeladatokra elszámolása,  

– háttérszolgáltatást nyújtó osztályok teljesítményének elszámolása,  

– statisztikai adatok, beszámolók, adatszolgáltatások összeállítása,  

– kapcsolattartás, együttműködés intézményen belüli szervezeti egységekkel és külső partnerekkel. 

A pályázathoz csatolandók: 

– szakmai önéletrajz, 

– részletes szakmai koncepció, 

– végzettséget igazoló okmányok másolata, 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, 



– hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásban résztvevők betekintési jogához. 

Bérezés: megegyezés szerint. 

Benyújtási határidő: 2019. november 30. 

A pályázatok elbírálásának időpontja: a benyújtási határidőt követő 30 napon belül történik. 

Az álláshely betölthetősége: az álláshely az elbírálást követően azonnal, illetve 30 napon belül 

betölthető. 

A pályázati anyagot az intézmény Humánpolitikai Osztályára (a fentiekben megjelölt másolatokkal, 

önéletrajzzal együtt) kérjük benyújtani. [2800 Tatabánya, Dózsa György út 77.; telefon: 06 (34) 515-

469]. A borítékra kérjük írják rá: „Pályázat osztályvezetői álláshelyre”. 

Közigállás honlapján (www.kozigallas.gov.hu) történő publikálás időpontja: 2019. november 1. 

 


