
Pályázati hirdetmény betölthető állásokra 

hatályos: 2019.11.26 - 

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 Szent Imre Egyetemi Oktatókórház (1115 Budapest, Tétényi út 12–16.) főigazgatója a 

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

Angiológiai Profil profilvezető főorvos beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű. 

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

Munkakörhöz kapcsolódó lényeges feladatok: az Angiológiai Profilon a profil szakmai munkájának 

tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése. 

Pályázati feltételek: 

– orvosi diploma, 

– belgyógyászat szakvizsga, 

– belgyógyászati angiológia szakvizsga, 

– legalább 10 éves szakmai gyakorlat, 

– büntetlen előélet, 

– egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– klinikai farmakológia szakvizsga, 

– tudományos fokozat (megszerzett vagy folyamatban lévő), 

– idegennyelv-ismeret, 

– angiológia oktatásban (graduális és posztgraduális) való jártasság. 

Csatolandó: 

– fényképes szakmai önéletrajz (kézzel írott formában is), 

– orvosi diploma és szakvizsga bizonyítványok másolatai, 

– szakmai-vezetői koncepció, 

– erkölcsi bizonyítvány, 

– határozat a működési nyilvántartásba vételről, 

– hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázatban foglaltak közölhetők harmadik személlyel és a 

pályázatban szereplő személyes adatokat a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik. 

Illetmény és juttatások: a Kjt. szabályai alapján, megegyezés szerint. 

A pályázat benyújtási határideje: a KÖZIGÁLLÁS honlapján való megjelenéstől számított 30 nap. 



Az állás betöltésének várható ideje: 2020. január 1. 

A pályázat benyújtásának módja: a pályázati anyagokat a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház (1115 

Budapest, Tétényi út 12–16.) címén Dr. Bedros J. Róbert c. egyetemi tanár főigazgató részére kell 

postai úton benyújtani. 

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

12. 

*** 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYVEZETŐI ÉS ORVOSVEZETŐI ÁLLÁSOKRA 

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

osztályra radiológiai szakorvos/osztályvezető munkakör betöltésére. 

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

Pályázati határidő: 2019. január 15. 

Pályázati eljárás lebonyolításának határideje: 2020. január 31. 

Az állás betölthetősége: 2020. február 1-jétől. 

Érdeklődni Dr. Nagy Zoltán főigazgatónál a 06 (88) 521-124-es telefonszámon lehet. 

Pályázati feltétel: legalább 5 év szakmai gyakorlat. 

Pályázathoz csatolandó: 

– részletes szakmai önéletrajz, 

– végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata, 

– szakmai vezetői program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan, 

– MOK-tagság igazolása, 

– érvényes működési nyilvántartás, 

– 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 benyújtásának módja: a pályázatot a Magyar Imre Kórház címére (8400 Ajka, Korányi F. 

utca 1.) Dr. Nagy Zoltán főigazgatóhoz lehet benyújtani. 

A KÖZIGÁLLÁS honlapon (www. kozigallas.gov.hu) történő publikálás dátuma: 2019. november 15. 

*** 



Az Országos Sportegészségügyi Intézet (1113 Budapest, Karolina út 27.) a közalkalmazottak 

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

Sportegészségügyi Intézet Mozgásszervi Rehabilitációs 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, 2021. december 31-ig szól. 

A munkavégzés helye: 1113 Budapest, Karolina út 27. 

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

feladatok ellátása a Mozgásszervi Rehabilitációs Osztályon. 

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

irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– orvosi diploma, 

– mozgásszervi rehabilitációs szakorvosi szakvizsga. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– PhD tudományos fokozat, 

– neurológus szakorvos szakvizsga, 

– sport-szakorvosi szakvizsga. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakmai önéletrajz, 

– szakképesítést igazoló bizonyítványok másolata, 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, 

– érvényes működési nyilvántartás, 

– érvényes MOK-tagság, 

– nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot a pályázatok értékelésében résztvevő személyek 

megismerhetik, 

– nyilatkozat arról, hogy jogviszony létesítése esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének 

eleget tesz. 

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

betölthető. 



A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 13. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Soós Ágnes főigazgató főorvos nyújt, a 06 

(1) 488-6111-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Országos Sportegészségügyi Intézet címére történő megküldésével 

(1113 Budapest, Karolina út 27.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 

azonosító számot: 92/2019 , valamint a beosztás megnevezését: osztályvezető főorvos, 

– elektronikus úton Dr. Soós Ágnes főigazgató főorvos részére a foig@osei.hu e-mail-címen keresztül. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 20. 

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

*** 

A Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet (1076 

Budapest, Péterfy Sándor utca 8–20.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

(Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő 

Országos Traumatológiai Intézet Aneszteziológiai és Intenzív Betegellátó 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 évre szól. 

A munkavégzés helye: 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8–20. 

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

– az osztály profiljába tartozó szakorvosi tevékenység ellátása, 

– az osztály szervezési és munkaszervezési feladatainak ellátása, 

– szakmai felügyelet biztosítása, 

– együttműködés a Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet ITO vezetőjével. 

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

irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– orvosi diploma, 

– aneszteziológus és intenzív terápiás szakvizsga, 

– MOK-tagság, 



– büntetlen előélet, 

– 10 éves szakmai gyakorlat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– korábbi vezetői tapasztalat, 

– tudományos fokozat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz, 

– osztály működésére vonatkozó szakmai koncepció, 

– diploma, szakorvosi bizonyítvány másolata, 

– működési nyilvántartás igazolása, 

– érvényes erkölcsi bizonyítvány, 

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

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

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 31. 

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Dr. Sásdi Antal, főigazgató részére a 

foig@peterfykh.hu e-mail-címen keresztül. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 31. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– www.peterfykh.hu – 2019. november 5., 

– www.aeek.hu – 2019. november 5. 

*** 

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: 

– orvosi diploma 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 2020. január 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 8. 

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/120-41/2019., 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. december 31. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 

– Margit Kórház Pásztó honlapja: www.pkorhaz.hu 

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

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

11. 

*** 

Ráckeve Város Önkormányzata (2300 Ráckeve, Szent István tér 4.) a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Ráckeve Város Szakorvosi 

Rendelőintézet főigazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására. 



A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony; az 

intézménynél újonnan létesített munkaviszony esetén – a Kjt. 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak 

kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

Közalkalmazott által betöltendő munkakör: szakorvos. 

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

december 31-ig szól. A vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval 

közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe 

kinevezhető. 

A munkavégzés helye: 2300 Ráckeve, Szent István tér 5. 

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

– az intézmény vezetése, képviselete, a dolgozók felett a munkáltatói jogok gyakorlása, 

– az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, 

– az intézményben nyújtott szolgáltatások folyamatos ellenőrzése, 

– a dolgozók képzésének biztosítása, és minden olyan feladat ellátása, melyet a gyógyintézetek 

működési rendjéről szóló 43/2003. (VII. 29.) ESZCSM rendelet és egyéb hatályos jogszabályok az 

egyszemélyi felelős vezető hatáskörébe sorolnak, 

– képesítésének megfelelő szakorvosi feladatok ellátása. 

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

a magasabb vezetői pótlék megállapításánál a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

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

rendeletben foglaltak, illetve munkáltatói döntés rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– orvostudományi egyetemi végzettség, mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser 

szakképesítés, 

– egészségügyi ellátás területén szerzett, legalább 3–5 év vezetői tapasztalat, 

– büntetlen előélet. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– szakorvosi rendelőintézetben jelentkező hiányszakmára (fogorvos, reumatológus, szemész, 

nőgyógyász, neurológus, fül-orr-gégész) vonatkozó szakorvosi végzettség, 

– egészségügyi közintézmény-vezetői gyakorlat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 



– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 

– részletes szakmai életrajz, 

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány arról, hogy büntetlen előéletű, illetve nem áll a 

munkakörének megfelelő vagy a munkaköre részét képező foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, vagy 

ezen dokumentum megkérésének igazolása, 

– az illetmény megállapításához szükséges korábbi jogviszonyokról, munkaviszonyokról szóló 

munkáltatói igazolás, 

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

összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul-e a személyét érintő ügy nyilvános ülésen 

történő tárgyalásához, 

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy intézményvezetői megbízása esetén a vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettségének eleget tesz, 

– nyilatkozat a Kjt. 41. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi okokra vonatkozóan. 

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

be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 30. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Rupp-Müller Melinda mb. jegyző nyújt, a 

06 (24) 523-333-as telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Ráckeve Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2300 

Ráckeve, Szent István tér 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 

azonosító számot: II./11-21/2019, valamint a beosztás megnevezését: szakorvos, 

– személyesen: Vereckei Zoltán polgármesternél (2300 Ráckeve, Szent István tér 4.) 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a szakmai bizottság véleményezését követően Ráckeve 

Város Önkormányzatának képviselő-testülete dönt. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázati 

eljárás eredménytelenné nyilvánítására. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 21. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 

– Ráckeve Város honlapja, 

– Ráckevei Újság. 



A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szakrendelo.rackeve.hu honlapon 

szerezhet. 

*** 

A Tolna Megyei Balassa János Kórház (7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5–7.) felvételt hirdet a 

Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály osztályvezetői beosztás ellátására. Az osztályvezetői beosztás 

ellátására vonatkozó megbízással egyidejűleg szülész szakorvos munkakörbe kinevezhető. 

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

A közalkalmazott által betöltendő munkakör: szülész-nőgyógyász szakorvos. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

A megbízási/munkáltatói jogkör gyakorlója: a Tolna Megyei Balassa János Kórház főigazgatója. 

A munkavégzés helye: Tolna Megyei Balassa János Kórház (Tolna megye 7100 Szekszárd, Béri Balogh 

Ádám utca 5–7.). 

Munkaköri feladatok: az osztályvezető feladatát képezi 

– a Szülészeti és Nőgyógyászati osztály, az ambulanciák és a gondozó szakmai tevékenységének 

tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése, 

– rezidensek, szakorvos-jelöltek, orvostanhallgatók oktatása, 

– az osztály gazdálkodásának és minőségirányítási rendszerének felügyelete, fejlesztése, 

hatékonyabbá tétele, 

– a tervezés alatt álló új szülészeti tömb szakmai koncepciójának elkészítése, 

– az osztály szakmai irányelveinek, megújítási lehetőségeinek bevezetése, vezetése, 

– munkaköri leírásában foglalt feladatok. 

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

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

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

rendelet, az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy 

bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól 

szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet, valamint a munkáltató szervezet kollektív szerződésének 

rendelkezései irányadóak, illetve megegyezés szerint. 

Pályázati feltételek: 

– orvosi diploma, szülészet-nőgyógyászat szakorvosa szakorvosi szakvizsga, 

– legalább 8–10 éves szakorvosi gyakorlat, 



– büntetlen előélet, 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság, 

– Magyar Orvosi Kamarai tagság, 

– érvényes működési nyilvántartás. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– PhD fokozat, 

– vezetői tapasztalat, 

– szülészeti szakmához kapcsolódó további szakvizsga megléte, 

– mesterképzési szakon végzett egészségügyi menedzser/jogi szakokleveles orvos és egészségügyi 

szakember végzettség megléte, 

– finanszírozásban szerzett jártasság, 

– a kiírásnál magasabb szakmai tapasztalat, 

– szakmai nyelvvizsga angol, német vagy mindkét nyelvből, 

– tudományos tevékenység, 

– klinikán szerzett szakmai tapasztalat. 

A pályázatot írásban kérjük benyújtani, a pályázathoz csatolandó: 

– részletes szakmai önéletrajz, 

– vezetői koncepció, 

– orvos- szakmai koncepció kiemelten a betegellátás és szervezés szemszögéből (szakmai innováció, 

új műtéti eljárások gyakorlati alkalmazásai, azokban szerzett jártasság, készségek ismertetése stb.), 

– végzettséget igazoló okiratok (bizonyítványok, oklevelek) hiteles másolata, 

– tudományos publikációk és egyéb prezentációk jegyzéke, 

– érvényes működési nyilvántartás igazolása, 

– hozzájárulási nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez és a pályázat tartalmának harmadik 

személlyel történő közléséhez, 

– magyar állampolgárság, 

– hatósági erkölcsi bizonyítvány iránti kérelem benyújtását igazoló dokumentum, vagy 3 hónapnál 

nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. 

A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák: 



– magas-szintű szakmai tudás, 

– analizáló-szintetizáló képesség, 

– megbízhatóság, 

– igényesség, 

– határozottság, 

– kiemelkedő kommunikációs készség, 

– gyors döntési képesség, 

– stressztűrés, 

– empátia. 

A pályázatok benyújtási határideje: 2019. december 14. 

A pályázatok elbírálásának legkésőbbi határideje: 2020.március 16. 

Az álláshely betölthetősége: az álláshely a munkáltató véleményező bizottságának, Szakmai Vezető 

Testületnek, és az Egészségügyi Szakmai Kollégium véleményezése és döntése után tölthető be, 

legkésőbb 2020. július 1. napjától. 

A KÖZIGÁLLÁS honlapon (www. kozigallas.gov.hu) történő publikálás időpontja: 2019. november 8. 

További felvilágosítást az alábbi elérhetőségen kérhető: 

– telefon: 06 (74) 501-600 Főigazgatóság, 

– e-mail-cím: foigazgato@tmkorhaz.hu, 

– levelezési cím: Tolna Megyei Balassa János kórház Főigazgatói titkárság, 7100 Szekszárd, Béri 

Balogh Ádám utca 5–7. 

*** 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSHEZ NEM KÖTÖTT 

VEZETŐI ÉS EGYÉB ÁLLÁSOKRA 

A Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet (1076 

Budapest, Péterfy Sándor utca 8–20.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

(Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos 

Traumatológiai Intézet műszerügyi osztályvezető munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8–20. vagy 1081 Budapest, Fiumei út 17. 



A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

– irányítja az intézmény műszerállományának javítási, szervizelési, karbantartási tevékenységét, 

ellenőrzi azok végrehajtását, dokumentálását, 

– javaslatot tesz az intézet éves gép-, műszerbeszerzési-tervéhez, a jóváhagyott tervnek megfelelően 

ütemezi a beszerzéseket, ellenőrzi annak folyamatát, 

– a beszerzett vagy bérelt berendezések üzembe helyezési feltételeit ellenőrzi, a feltételek határidőre 

történő teljesítését biztosítja. 

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

irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– felsőfokú műszaki végzettség, 

– büntetlen előélet, 

– felhasználó szintű MS Office (Irodai alkalmazások, levelezés), 

– magyar állampolgárság, 

– cselekvőképesség. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– egészségügyben szerzett releváns tapasztalat, 

– orvostechnikai eszközismeret, 

– EcO-Stat program ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– motivációs levél, 

– önéletrajz, 

– sikeres alkalmazás esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítvány másolata, 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatait a pályázati bizottság tagjai megtekinthetik. 

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

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 20. 

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton a gazdasági igazgató részére a 

gazdig@peterfykh.hu vagy a foig@peterfykh.hu e-mail-címen keresztül. 



A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 31. 

 


