2020. EüK. 13. szám pályázati felhívás
(hatályos: 2020.08.03 - )
Pályázati hirdetmény betölthető állásokra
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 a
Gasztroenterológiai Profil profilvezető főorvos beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.
Munkakörhöz kapcsolódó lényeges feladatok: a Gasztroenterológiai Profilon a profil szakmai
munkájának tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése.
Pályázati feltételek:
– orvosi diploma,
– belgyógyászat szakvizsga,
– gasztroenterológia szakvizsga,
– legalább 10 éves szakmai gyakorlat,
– büntetlen előélet,
– egészségügyi alkalmasság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– tudományos fokozat (megszerzett vagy folyamatban lévő),
– idegennyelv-ismeret,
– gasztroenterológiai 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: 2020. augusztus 14.
Az állás betöltésének várható ideje: 2020. szeptember 1.
Pályázat benyújtásának módja: a pályázati anyagokat Szent Imre Egyetemi Oktatókórház (1115
Budapest, Tétényi út 12–16.) dr. Bedros J. Róbert c. egyetemi tanár, főigazgató részére kell postai
úton benyújtani.
***
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 diploma,
– 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 – 4
hónapos próbaidő kikötésével – azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: az Egészségügyi Közlönyben történő megjelenést követő 30
nap.
A pályázati kiírással, illetve a munkakörrel kapcsolatosan további információt dr. Urbán László PhD.
főigazgató főorvos nyújt munkanapokon 9–14 óra között a 06 (37) 574-505-ös telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Mátrai Gyógyintézet címére történő megküldésével (3200 Gyöngyös,
hrsz. 7151). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Általános orvos,
– elektronikus úton a foigazgato@magy.eu e-mail-címen keresztül,
– személyesen: dr. Urbán László PhD. főigazgató 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:
– orvosi diploma, pulmonológiai rehabilitációs szakvizsga,
– pulmonológiai rehabilitációs munkakörben szerzett 1 éves tapasztalat,
– 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 – 4
hónapos próbaidő kikötésével – azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: az Egészségügyi Közlönyben történő megjelenést követő 30
nap.
A pályázati kiírással, illetve a munkakörrel kapcsolatosan további információt dr. Urbán László PhD.
főigazgató főorvos nyújt munkanapokon 9–14 óra között a 06 (37) 574-505-ös telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Mátrai Gyógyintézet címére történő megküldésével (3200 Gyöngyös,
hrsz. 7151). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Pulmonológiai rehabilitációs
szakorvos,
– elektronikus úton a foigazgato@magy.eu e-mail-címen keresztül,
– személyesen dr. Urbán László PhD. főigazgató főorvos, Mátraháza, hrsz. 7151. Mátrai
Gyógyintézet, adminisztrációs épületben, időpont egyeztetés után.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat bírálóbizottság bírálja el, a pályázók közül
kiválasztottakkal – előzetes telefonos egyeztetést követően – szóbeli konzultációt tartunk. A
kinevezésről az intézmény főigazgatója dönt.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Kiemelt bérezés! Igény esetén szolgálati
elhelyezést vagy szolgálati lakást tudunk biztosítani.
***
A Mátrai Gyógyintézet (3200 Gyöngyös, hrsz. 7151.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet tüdőgyógyász szakorvos munkakör
betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Mátraháza.
A munkakörbe tartozó feladatok:
– az intézet gyógyító munkájában való részvétel,
– aktívan részt vesz a bronchológiai, valamint az intervenciós bronchológiai team munkájában.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az
irányadók, további részletek egyeztetése személyesen történik.
Pályázati feltételek:
– egyetem, tüdőgyógyász szakvizsga (tüdőgyógyász szakvizsga előtt állók jelentkezését is várjuk),
– magyar nyelvtudás,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség,
– egészségügyi alkalmasság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: bronchológiai jártasság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– érvényes működési nyilvántartás igazolása,
– végzettséget igazoló okiratok egyszerű másolatban,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (csak felvétel esetén),
– fényképes szakmai önéletrajz,

– beleegyező nyilatkozat a pályázat megismeréséhez és az elbírálásához történő felhasználáshoz a
bíráló bizottság részére.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően – 4
hónapos próbaidő kikötésével – azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: az Egészségügyi Közlönyben történő megjelenést követő 30
nap.
A pályázati kiírással, illetve a munkakörrel kapcsolatosan további információt dr. Urbán László PhD.
főigazgató főorvos nyújt munkanapokon 9–14 óra között a 06 (37) 574-505-ös telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Mátrai Gyógyintézet címére történő megküldésével (3200 Gyöngyös,
hrsz. 7151). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Tüdőgyógyász szakorvos,
– elektronikus úton a foigazgato@magy.eu e-mail-címen keresztül,
– személyesen dr. Urbán László PhD. főigazgató főorvos, Mátraháza, hrsz. 7151. Mátrai
Gyógyintézet, adminisztrációs épületben, időpont egyeztetés után.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat bírálóbizottság bírálja el, a pályázók közül
kiválasztottakkal – előzetes telefonos egyeztetést követően – szóbeli konzultációt tartunk. A
kinevezésről az intézmény főigazgatója dönt.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Kiemelt bérezés! Igény esetén szolgálati
elhelyezést vagy szolgálati lakást tudunk biztosítani.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent
István u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján
pályázatot hirdet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Mátészalkai
és Fehérgyarmati tagkórházainak Szülészet-nőgyógyászati osztálya osztályvezető főorvos munkakör
betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.
A munkavégzés helye:
– 4700 Mátészalka, Kórház u. 2–4.,
– 4900 Fehérgyarmat, Damjanich u. 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

– a mátészalkai és a fehérgyarmati szülészeti és nőgyógyászati ellátás szervezése, összehangolása és
az osztályok zavartalan működésének irányítása osztott munkaidőben,
– az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az
irányadók. A juttatások megállapításánál figyelembe vesszük a két telephelyen végzett
tevékenységet.
Pályázati feltételek:
– egyetemi végzettség,
– szülészet-nőgyógyászat szakvizsga,
– szakirányú területen szerzett, 5 év feletti szakmai tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– tudományos munkában való részvétel,
– vezetői gyakorlat,
– idegennyelv 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 2020. október 15. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 13.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Miterli Edina nyújt, a 06 (42) 599-700/2117-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István
utca 68., dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 161/2020, valamint a munkakör megnevezését:
osztályvezető főorvos.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 14.
A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. július 13.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent
István u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján
pályázatot hirdet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Nyíregyházi
tagkórházának, Mozgásszervi Rehabilitációs osztálya osztályvezető főorvos munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.
A munkavégzés helye: 4400 Nyíregyháza, Szent I. u. 68.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
– az osztály munkájának megszervezése és zavartalan működésének irányítása,
– az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetemi végzettség,
– mozgásszervi rehabilitációs szakvizsga,
– szakirányú területen szerzett, 5 év feletti szakmai tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– tudományos munkában való részvétel,
– vezetői gyakorlat,
– idegennyelv 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 2020. szeptember 1. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 16.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Miterli Edina nyújt, a 06 (42) 599-700/2117-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István
utca 68., dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 171/2020, valamint a munkakör megnevezését:
osztályvezető főorvos.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 31.
A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. július 13.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent
István u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján
pályázatot hirdet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
Fehérgyarmati tagkórházának Tüdőgondozója vezető 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: 4900 Fehérgyarmat, Damjanich u. 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
– a szervezeti egység munkájának megszervezése és zavartalan működésének irányítása,
– az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetemi végzettség,
– tüdőgyógyászat szakvizsga,
– szakirányú területen szerzett, 5 év feletti szakmai tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– tudományos munkában való részvétel,
– vezetői gyakorlat,
– idegennyelv 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 2020. október 15. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 13.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Miterli Edina nyújt, a 06 (42) 599-700/2117-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István
utca 68., dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 172/2020, valamint a munkakör megnevezését:
vezető főorvos.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 14.

A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. július 13.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent
István u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján
pályázatot hirdet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Mátészalkai
tagkórházának Tüdőgondozója vezető asszisztens 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: 4700 Mátészalka, Kórház u. 2–4.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
– a szervezeti egység munkájának megszervezése és zavartalan működésének irányítása,
– az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola, diplomás ápoló végzettség,
– szakirányú területen szerzett, 5 év feletti szakmai tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egyetem, okleveles ápoló végzettség,
– tudományos munkában való részvétel,
– vezetői gyakorlat,
– idegennyelv 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 2020. október 15. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 13.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Miterli Edina nyújt a 06 (42) 599-700/2117-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István
utca 68., dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 170/2020, valamint a munkakör megnevezését:
vezető asszisztens.
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: 2020. október 14.
A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. július 13.
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYVEZETŐI
ÉS ORVOSVEZETŐI ÁLLÁSOKRA
Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a továbbiakban: ÁEEK) a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A.–20/B. §-a, 22/B. §-a, a munka törvénykönyvéről
szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208–211. §-a, valamint a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 4. §-ában és 7. §-ában
meghatározottak szerint, továbbá a gyógyintézetek vezetőjének és vezetőhelyetteseinek képesítési
követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási
szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet (a továbbiakban: EüMr.) 1. §-a és 6. §-a alapján
pályázatot hirdet a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet (1106 Budapest, Maglódi út 89–91.)
főigazgatói (intézményvezetői) munkakör munkaviszony keretében történő ellátására.
Munkáltató: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 155. § (1)
bekezdés d) pontja, valamint a (4) bekezdés d) pontja alapján a munkaviszony létesítése és
megszüntetése az egészségügyért felelős miniszter kizárólagos jogkörébe tartozik, az egyéb
munkáltatói jogok gyakorlására az ÁEEK főigazgatója jogosult.
Munkakör: főigazgató (intézményvezető).
A jogviszony időtartama: legfeljebb 5 éves határozott időre szól, 3 hónapos próbaidő kikötésével.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet, 1106 Budapest, Maglódi út 89–91.

A főigazgató feladata: az önálló költségvetési szervként működő intézmény teljes munkaidőben
történő vezetése. Ennek keretében, jogszabályi előírások megtartásával és az intézmény alapító
okiratában, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak figyelembevételével
irányítja, szervezi és ellenőrzi a vezetése alatt álló intézményt. Rendszeresen ellenőrzi, hogy az
intézmény számára kitűzött feladatok a jogszabályoknak megfelelően, határidőre és az intézmény
érdekeinek megfelelően teljesüljenek.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó egyéb feladatok:
– az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági működésének tervezése, szervezése,
– a költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása,
– az intézmény dolgozói felett a meghatározott munkáltatói jogkör gyakorlása,
– az intézmény szakmai és gazdasági területeinek működésével kapcsolatos tervezési, szervezési
tevékenység irányítása, a belső kontrollrendszer működtetése, a nyújtott egészségügyi szolgáltatások
folyamatos ellenőrzése, részvétel az egészségügyi struktúra-átalakításban és a térségi
munkamegosztás kialakításában az egészségügyi ellátások és a gazdasági-műszaki feladatok
területén, együttműködésben a térség többi, ÁEEK fenntartásába tartozó intézménnyel,
– az ÁEEK-kel való szoros együttműködés,
– a szervezeti és működési szabályzat elkészítése és a kötelezően előírt szabályzatok, továbbá az
intézmény működését segítő egyéb szabályozások kiadása,
– az intézmény és a szervezeti egységek tevékenységének folyamatos értékelése,
– az orvosi és egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók
továbbképzésének biztosítása és felügyelete,
– a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, (nemzetközi
intézményekkel) kapcsolattartás,
– minőségirányítási rendszer működtetése,
– ügyiratkezelés irányítása és ellenőrzése.
Munkabér: a főigazgató munkabére az Mt.-ben meghatározottak szerint az egészségügyi intézmény
költségvetésének figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.
Pályázati feltételek:
Az EüMr. alapján:
– (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintű végzettség1,
– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés2,
– legalább 5 éves vezetői gyakorlat3,
– büntetlen előélet,

– cselekvőképesség.
Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 13. § (1) bekezdés a) és
b) pontjaiban meghatározott feltételek fennállása esetén a főigazgató egészségügyi szolgáltatónál
más vezetői megbízatást nem tölthet be, továbbá az Mt. 211. § (1) bekezdése alapján további
munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesíthet. Ez utóbbitól megállapodás alapján el lehet térni.
A főigazgató egészségügyi tevékenységet – az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló
2006. évi XCVII. törvény alapján, Magyar Orvosi Kamarai tagság mellett – csak a szakképesítése
szerinti egészségügyi tevékenység gyakorlási jogának fenntartásához szükséges mértékben, az egyéb
munkáltatói jogkör gyakorlója előzetes engedélyében foglalt időtartamban végezhet, azzal, hogy
ezen tevékenysége semmilyen formában nem akadályozhatja a munkaszerződésében meghatározott
munkaköre munkaidőben történő ellátását.
Az Mt. 211. § (2) bekezdése alapján a főigazgató
– nem szerezhet részesedést – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés
kivételével – a munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet is végző, vagy a
munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdálkodó szervezetben,
– nem köthet a saját nevében vagy javára a munkáltató tevékenységi körébe tartozó ügyletet,
– köteles bejelenteni, ha a hozzátartozója tagja a munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló
tevékenységet is folytató vagy a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdasági
társaságnak, vagy vezetőként munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesített az ilyen tevékenységet is
folytató munkáltatónál.
A felek az Mt. 211. § (2) bekezdésében foglaltaktól megállapodásuk alapján eltérhetnek.
A főigazgatói megbízás az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII.
törvény értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– kórházban szerzett vezetői tapasztalat,
– orvosi szakvizsga megléte,
– széles körű informatikai ismeretek,
– válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat,
– idegennyelv ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– végzettséget igazoló okiratok másolatai,
– a pályázó személyes adatait tartalmazó részletes – a https://www.aeek.hu/felsovezetoipalyazatok weboldalról letölthető – fényképes, szakmai adatlap,

– motivációs levél,
– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó 5 éves program, mely tartalmazza a szakmai
helyzetelemzésre épülő és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési
elképzeléseket, valamint a térség egyéb intézményeivel való stratégiai együttműködést,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,
– nyilatkozat, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának a véleményezők és a döntéshozók
részére történő sokszorosításához, továbbításához,
– a pályázati feltételként előírt vezetői beosztásban szerzett gyakorlat igazolása.4
A munkakör betölthetőségének időpontja várhatóan: a megbízási jogkör gyakorlója a pályázati
határidő lejártát követő 60 napon belül dönt a vezetői megbízásról.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyminisztérium Közszolgálati Személyzetfejlesztési
Főigazgatóság (a továbbiakban: KSZF) hivatalos oldalán történő közzétételtől számított 30 napon
belül.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az ÁEEK (1525 Budapest, 114. Pf. 32) címére történő megküldésével.
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
ÁEEK/KM3/BZSKR/01, valamint a munkakör megnevezését: Főigazgatói pályázat: Bajcsy-Zsilinszky
Kórház és Rendelőintézet,
– elektronikus úton a humanpolitika3@aeek.hu e-mail-címre.
A pályázat benyújtása akkor tekinthető megtörténtnek, ha a feltüntetett határidőig mind postai,
mind elektronikus úton beérkezett a megadott címekre.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázati eljárás lefolytatása, illetve a pályázatok elbírálása
a Kjt. 20/A. §-ában, valamint a Kjt. vhr.-ben foglaltak szerint történik. A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6)
bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság véleményezi. A bizottság
tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek. Az Eütv. 155. § (4) bekezdésének d)
pontja alapján a főigazgatóval történő munkaviszony létesítése az ÁEEK főigazgatójának javaslatára
az egészségügyért felelős miniszter jogkörébe tartozik.
A pályázat elbírálásának határideje: pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártától számított 60
napon belül.
A pályázati kiírás további közzétételének helye: a pályázati felhívás megjelenik a KSZF és az ÁEEK
honlapján.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet elektronikus úton, a humanpolitika3@aeek.hu e-mailcímen.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasokminiszteriuma és a www.aeek.hu honlapon, továbbá a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
honlapján szerezhetnek.
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.
***
Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a továbbiakban: ÁEEK) a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A.–20/B. §-a, 22/B. §-a, a munka törvénykönyvéről
szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208–211. §-a, valamint a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 4. §-ában és 7. §-ában
meghatározottak szerint, továbbá a gyógyintézetek vezetőjének és vezetőhelyetteseinek képesítési
követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási
szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet (a továbbiakban: EüMr.) 1. §-a és 6. §-a alapján
pályázatot hirdet a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet (1135 Budapest, Lehel
u. 59–61.) főigazgatói (intézményvezetői) munkakör munkaviszony keretében történő ellátására.
Munkáltató: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 155. § (1)
bekezdés d) pontja, valamint a (4) bekezdés d) pontja alapján a munkaviszony létesítése és
megszüntetése az egészségügyért felelős miniszter kizárólagos jogkörébe tartozik, az egyéb
munkáltatói jogok gyakorlására az ÁEEK főigazgatója jogosult.
Munkakör: főigazgató (intézményvezető).
A jogviszony időtartama: legfeljebb 5 éves határozott időre szól, 3 hónapos próbaidő kikötésével.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet, 1135 Budapest,
Lehel u. 59–61.
A főigazgató feladata: az önálló költségvetési szervként működő intézmény teljes munkaidőben
történő vezetése. Ennek keretében, jogszabályi előírások megtartásával és az intézmény alapító
okiratában, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak figyelembevételével
irányítja, szervezi és ellenőrzi a vezetése alatt álló intézményt. Rendszeresen ellenőrzi, hogy az
intézmény számára kitűzött feladatok a jogszabályoknak megfelelően, határidőre és az intézmény
érdekeinek megfelelően teljesüljenek.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó egyéb feladatok:
– az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági működésének tervezése, szervezése,
– a költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása,
– az intézmény dolgozói felett a meghatározott munkáltatói jogkör gyakorlása,

– az intézmény szakmai és gazdasági területeinek működésével kapcsolatos tervezési, szervezési
tevékenység irányítása, a belső kontrollrendszer működtetése, a nyújtott egészségügyi szolgáltatások
folyamatos ellenőrzése, részvétel az egészségügyi struktúra-átalakításban és a térségi
munkamegosztás kialakításában az egészségügyi ellátások és a gazdasági-műszaki feladatok
területén, együttműködésben a térség többi, ÁEEK fenntartásába tartozó intézménnyel,
– az ÁEEK-kel való szoros együttműködés,
– a Szervezeti és Működési Szabályzat elkészítése és a kötelezően előírt szabályzatok, továbbá az
intézmény működését segítő egyéb szabályozások kiadása,
– az intézmény és a szervezeti egységek tevékenységének folyamatos értékelése,
– az orvosi és egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók
továbbképzésének biztosítása és felügyelete,
– a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel (nemzetközi
intézményekkel) kapcsolattartás,
– minőségirányítási rendszer működtetése,
– ügyiratkezelés irányítása és ellenőrzése.
Munkabér: a főigazgató munkabére az Mt.-ben meghatározottak szerint az egészségügyi intézmény
költségvetésének figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.
Pályázati feltételek:
Az EüMr. alapján:
– (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintű végzettség1,
– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés2,
– legalább 5 éves vezetői gyakorlat3,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség.
Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 13. § (1) bekezdés a) és
b) pontjaiban meghatározott feltételek fennállása esetén a főigazgató egészségügyi szolgáltatónál
más vezetői megbízatást nem tölthet be, továbbá az Mt. 211. § (1) bekezdése alapján további
munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesíthet. Ez utóbbitól megállapodás alapján el lehet térni.
A főigazgató egészségügyi tevékenységet – az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló
2006. évi XCVII. törvény alapján, Magyar Orvosi Kamarai tagság mellett – csak a szakképesítése
szerinti egészségügyi tevékenység gyakorlási jogának fenntartásához szükséges mértékben, az egyéb
munkáltatói jogkör gyakorlója előzetes engedélyében foglalt időtartamban végezhet, azzal, hogy
ezen tevékenysége semmilyen formában nem akadályozhatja a munkaszerződésében meghatározott
munkaköre munkaidőben történő ellátását.

Az Mt. 211. § (2) bekezdése alapján a főigazgató
– nem szerezhet részesedést – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés
kivételével – a munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet is végző, vagy a
munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdálkodó szervezetben,
– nem köthet a saját nevében vagy javára a munkáltató tevékenységi körébe tartozó ügyletet,
– köteles bejelenteni, ha a hozzátartozója tagja a munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló
tevékenységet is folytató vagy a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdasági
társaságnak, vagy vezetőként munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesített az ilyen tevékenységet is
folytató munkáltatónál.
A felek az Mt. 211. § (2) bekezdésében foglaltaktól megállapodásuk alapján eltérhetnek.
A főigazgatói megbízás az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII.
törvény értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– kórházban szerzett vezetői tapasztalat,
– orvosi szakvizsga megléte,
– széles körű informatikai ismeretek,
– válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat,
– idegennyelv ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– végzettséget igazoló okiratok másolatai,
– a pályázó személyes adatait tartalmazó részletes – a https://www.aeek.hu/felsovezetoipalyazatok weboldalról letölthető – fényképes, szakmai adatlap,
– motivációs levél,
– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó 5 éves program, mely tartalmazza a szakmai
helyzetelemzésre épülő és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési
elképzeléseket, valamint a térség egyéb intézményeivel való stratégiai együttműködést,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,
– nyilatkozat, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának a véleményezők és a döntéshozók
részére történő sokszorosításához, továbbításához,
– a pályázati feltételként előírt vezetői beosztásban szerzett gyakorlat igazolása4.

A munkakör betölthetőségének időpontja várhatóan: a megbízási jogkör gyakorlója a pályázati
határidő lejártát követő 60 napon belül dönt a vezetői megbízásról.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyminisztérium Közszolgálati Személyzetfejlesztési
Főigazgatóság (a továbbiakban: KSZF) hivatalos oldalán történő közzétételtől számított 30 napon
belül.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az ÁEEK (1525 Budapest, 114. Pf. 32) címére történő megküldésével.
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
ÁEEK/KM2/NyGyOPAI/01, valamint a munkakör megnevezését: Főigazgatói pályázat: Nyírő Gyula
Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet,
– elektronikus úton a humanpolitika3@aeek.hu e-mail-címre.
A pályázat benyújtása akkor tekinthető megtörténtnek, ha a feltüntetett határidőig mind postai,
mind elektronikus úton beérkezett a megadott címekre.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázati eljárás lefolytatása, illetve a pályázatok elbírálása
a Kjt. 20/A. §-ában, valamint a Kjt. vhr.-ben foglaltak szerint történik. A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6)
bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság véleményezi. A bizottság
tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek. Az Eütv. 155. § (4) bekezdésének d)
pontja alapján a főigazgatóval történő munkaviszony létesítése az ÁEEK főigazgatójának javaslatára
az egészségügyért felelős miniszter jogkörébe tartozik.
A pályázat elbírálásának határideje: pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártától számított 60
napon belül.
A pályázati kiírás további közzétételének helye: a pályázati felhívás megjelenik a KSZF és az ÁEEK
honlapján.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet elektronikus úton, a humanpolitika3@aeek.hu e-mailcímen.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasokminiszteriuma és a www.aeek.hu honlapon, továbbá a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és
Addiktológiai Intézet honlapján szerezhetnek.
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.
***
Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a továbbiakban: ÁEEK) a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A.–20/B. §-a, 22/B. §-a, a munka törvénykönyvéről
szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208–211. §-a, valamint a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 4. §-ában és 7. §-ában

meghatározottak szerint, továbbá 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 (a továbbiakban: EüMr.) 1. §-a és 6. §-a alapján
pályázatot hirdet az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet (1121 Budapest, Szanatórium utca 19.)
főigazgatói (intézményvezetői) munkakör munkaviszony keretében történő ellátására.
Munkáltató: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 155. § (1)
bekezdés d) pontja, valamint a (4) bekezdés d) pontja alapján a munkaviszony létesítése és
megszüntetése az egészségügyért felelős miniszter kizárólagos jogkörébe tartozik, az egyéb
munkáltatói jogok gyakorlására az ÁEEK főigazgatója jogosult.
Munkakör: főigazgató (intézményvezető).
A jogviszony időtartama: legfeljebb 5 éves határozott időre szól, 3 hónapos próbaidő kikötésével.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet (1121 Budapest, Szanatórium utca 19.)
A főigazgató feladata: az önálló költségvetési szervként működő intézmény teljes munkaidőben
történő vezetése. Ennek keretében, jogszabályi előírások megtartásával és az intézmény alapító
okiratában, valamint szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak figyelembevételével
irányítja, szervezi és ellenőrzi a vezetése alatt álló intézményt. Rendszeresen ellenőrzi, hogy az
intézmény számára kitűzött feladatok a jogszabályoknak megfelelően, határidőre és az intézmény
érdekeinek megfelelően teljesüljenek.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó egyéb feladatok:
– az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági működésének tervezése, szervezése,
– a költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása,
– az intézmény dolgozói felett a meghatározott munkáltatói jogkör gyakorlása,
– az intézmény szakmai és gazdasági területeinek működésével kapcsolatos tervezési, szervezési
tevékenység irányítása, a belső kontrollrendszer működtetése, a nyújtott egészségügyi szolgáltatások
folyamatos ellenőrzése, részvétel az egészségügyi struktúra-átalakításban és a térségi
munkamegosztás kialakításában az egészségügyi ellátások és a gazdasági-műszaki feladatok
területén, együttműködésben a térség többi, ÁEEK fenntartásába tartozó intézménnyel,
– az ÁEEK-kel való szoros együttműködés,
– a Szervezeti és Működési Szabályzat elkészítése és a kötelezően előírt szabályzatok, továbbá az
intézmény működését segítő egyéb szabályozások kiadása,
– az intézmény és a szervezeti egységek tevékenységének folyamatos értékelése,
– az orvosi és egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók
továbbképzésének biztosítása és felügyelete,

– a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, (nemzetközi
intézményekkel) kapcsolattartás,
– minőségirányítási rendszer működtetése,
– ügyiratkezelés irányítása és ellenőrzése.
Munkabér: a főigazgató munkabére az Mt.-ben meghatározottak szerint az egészségügyi intézmény
költségvetésének figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.
Pályázati feltételek:
Az EüMr. alapján:
– (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintű végzettség1,
– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés2,
– legalább 5 éves vezetői gyakorlat3,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség.
Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 13. § (1) bekezdés a) és
b) pontjaiban meghatározott feltételek fennállása esetén a főigazgató egészségügyi szolgáltatónál
más vezetői megbízatást nem tölthet be, továbbá az Mt. 211. § (1) bekezdése alapján további
munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesíthet. Ez utóbbitól megállapodás alapján el lehet térni.
A főigazgató egészségügyi tevékenységet – az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló
2006. évi XCVII. törvény alapján, Magyar Orvosi Kamarai tagság mellett – csak a szakképesítése
szerinti egészségügyi tevékenység gyakorlási jogának fenntartásához szükséges mértékben, az egyéb
munkáltatói jogkör gyakorlója előzetes engedélyében foglalt időtartamban végezhet, azzal, hogy
ezen tevékenysége semmilyen formában nem akadályozhatja a munkaszerződésében meghatározott
munkaköre munkaidőben történő ellátását.
Az Mt. 211. § (2) bekezdése alapján a főigazgató
– nem szerezhet részesedést – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés
kivételével – a munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet is végző, vagy a
munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdálkodó szervezetben,
– nem köthet a saját nevében vagy javára a munkáltató tevékenységi körébe tartozó ügyletet,
– köteles bejelenteni, ha a hozzátartozója tagja a munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló
tevékenységet is folytató vagy a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdasági
társaságnak, vagy vezetőként munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesített az ilyen tevékenységet is
folytató munkáltatónál.
A felek az Mt. 211. § (2) bekezdésében foglaltaktól megállapodásuk alapján eltérhetnek.

A főigazgatói megbízás az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII.
törvény értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– kórházban szerzett vezetői tapasztalat,
– orvosi szakvizsga megléte,
– széleskörű informatikai ismeretek,
– válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat,
– idegennyelv ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– végzettséget igazoló okiratok másolatai,
– a pályázó személyes adatait tartalmazó részletes – a https://www.aeek.hu/felsovezetoipalyazatok weboldalról letölthető – fényképes, szakmai adatlap,
– motivációs levél,
– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó 5 éves program, mely tartalmazza a szakmai
helyzetelemzésre épülő és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési
elképzeléseket, valamint a térség egyéb intézményeivel való stratégiai együttműködést,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,
– nyilatkozat, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának a véleményezők és a döntéshozók
részére történő sokszorosításához, továbbításához,
– a pályázati feltételként előírt vezetői beosztásban szerzett gyakorlat igazolása4.
A munkakör betölthetőségének időpontja várhatóan: a megbízási jogkör gyakorlója a pályázati
határidő lejártát követő 60 napon belül dönt a vezetői megbízásról.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyminisztérium Közszolgálati Személyzetfejlesztési
Főigazgatóság (a továbbiakban: KSZF) hivatalos oldalán történő közzétételtől számított 30 napon
belül.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az ÁEEK (1525 Budapest 114. Pf. 32) címére történő megküldésével.
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
ÁEEK/KM1/OORI/01, valamint a munkakör megnevezését: Főigazgatói pályázat: Országos Orvosi
Rehabilitációs Intézet,
– elektronikus úton a humanpolitika3@aeek.hu e-mail-címre.

A pályázat benyújtása akkor tekinthető megtörténtnek, ha a feltüntetett határidőig mind postai mind
elektronikus úton beérkezett a megadott címekre.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázati eljárás lefolytatása, illetve a pályázatok elbírálása
a Kjt. 20/A. §-ában, valamint a Kjt. vhr.-ben foglaltak szerint történik. A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6)
bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság véleményezi. A bizottság
tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek. Az Eütv. 155. § (4) bekezdésének d)
pontja alapján a főigazgatóval történő munkaviszony létesítése az ÁEEK főigazgatójának javaslatára
az egészségügyért felelős miniszter jogkörébe tartozik.
A pályázat elbírálásának határideje: pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártától számított 60
napon belül.
A pályázati kiírás további közzétételének helye: a pályázati felhívás megjelenik a KSZF és az ÁEEK
honlapján.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet elektronikus úton, a humanpolitika3@aeek.hu e-mailcímen.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasokminiszteriuma és a www.aeek.hu honlapon, továbbá az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet
honlapján szerezhetnek.
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 Jászberényi Szent Erzsébet Kórház a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
(Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház Szülészetnőgyógyászati osztály osztályvezető főorvos vezetői megbízással szakorvosi munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2020. augusztus 17-étől 2025.
augusztus16-áig szól.
A munkavégzés helye: 5100 Jászberény, Szelei út 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az osztályvezető
feladatát képezi a Szülészet-nőgyógyászati osztály szakmai tevékenységének tervezése, szervezése,
irányítása és ellenőrzése; az osztály gazdálkodásának és minőségirányítási rendszerének felügyelete.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt., valamint az
egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény
rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– orvosi egyetemi diploma,
– szülész-nőgyógyász szakorvosi végzettség,
– szülész-nőgyógyász szakorvosi, 5 év feletti szakmai tapasztalat,
– büntetlen előélet,
– munkaköri egészségügyi alkalmasság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz,
– vezetői koncepció,
– szakmai program a betegellátással, illetve a vezetni kívánt osztállyal kapcsolatban,
– orvosi alap-nyilvántartási igazolás, érvényes működési engedély, érvényes MOK-igazolás,
– egyetemi diploma és szakvizsga bizonyítvány(ok) másolata,
– tudományos publikációk és egyéb prezentációk jegyzéke,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylés elindítását igazoló
dokumentum másolata,
– nyilatkozat, illetve hozzájárulás ahhoz, hogy az elbírálásban résztvevők a pályázatot
megismerhessék,
– hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2020. augusztus 17. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 7.
A pályázatok benyújtásának módja:
– elektronikus úton dr. Sinkó-Káli Róbert főigazgató részére a titkarsag@jaszberenykorhaz.hu email-címen keresztül,
– személyesen dr. Sinkó-Káli Róbert főigazgatónál (5100 Jászberény, Szelei út 2.),
– postai úton az 5100 Jászberény, Szelei út 2. címre; a borítékra kérjük ráírni a munkakör
megnevezését: Szülészet-nőgyógyászati osztály osztályvezető főorvos.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 14.
A pályázati kiírás további közzétételének helye: Jászberényi Szent Erzsébet Kórház honlapja.

***
A Kátai Gábor Kórház (5300 Karcag, Zöldfa u. 48.) pályázatot hirdet Képalkotó diagnosztika vezető
főorvos beosztás betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Kátai Gábor Kórház, 5300 Karcag, Zöldfa utca 48.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
– az Intézményben szakorvosi feladatok végzése,
– képalkotó diagnosztika vezető főorvosi feladatainak ellátása,
– egészségügyi, szakmai tevékenység irányítása, felügyelete,
– a betegellátás folyamatosságának biztosítása, szakmai összehangolása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az egészségügyi ágazati jogszabályok
rendelkezései az irányadóak.
Pályázati feltételek:
– orvosi diploma,
– szakirányú szakorvosi szakvizsga,
– kórházi szakorvosi gyakorlat,
– legalább 1–3 éves vezetői gyakorlat,
– büntetlen előélet.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– orvosi diploma másolata,
– szakirányú szakvizsgát igazoló okirat másolata,
– részletes szakmai önéletrajz, vezetői program,
– működési nyilvántartásba vételről szóló dokumentum másolata,
– MOK-tagságot igazoló dokumentum,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– nyilatkozat a pályázati anyagba való betekintési jogról, az elbírálásban résztvevők részére,

– nyilatkozat arról, hogy eredménytelen pályázat esetén a benyújtott pályázati anyagot a pályáztató
megsemmisíti, vagy a pályázónak visszajuttatja.
A munkakör betölthetőségének időpontja: elbírálást követően azonnal.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 31.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton vagy személyesen Intézményünknek a következő címre: 5300 Karcag, Zöldfa utca 48.
Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését a következők szerint: „Képalkotó
diagnosztika vezető főorvos”,
– elektronikusan: Nagyné László Erzsébet főigazgató részére, foigazgato.kgkorhaz@externet.hu email-címre.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: személyes meghallgatás és szakmai megfelelés alapján.
Hiányosan benyújtott pályázat az érvénytelenség jogkövetkezményét vonhatja maga után.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 31.
A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálási időpontja: 2020. július 27.
***
A Kátai Gábor Kórház (5300 Karcag, Zöldfa u. 48.) pályázatot hirdet Traumatológiai Osztály
osztályvezető főorvos beosztás betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Kátai Gábor Kórház, 5300 Karcag, Zöldfa utca 48.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
– az Intézményben szakorvosi feladatok végzése,
– traumatológiai osztály osztályvezető főorvos feladatainak ellátása,
– egészségügyi, szakmai tevékenység irányítása, felügyelete,
– a betegellátás folyamatosságának biztosítása, szakmai összehangolása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az egészségügyi ágazati jogszabályok
rendelkezései az irányadóak.
Pályázati feltételek:

– orvosi diploma,
– szakirányú szakorvosi szakvizsga,
– kórházi szakorvosi gyakorlat,
– legalább 1–3 éves vezetői gyakorlat,
– büntetlen előélet.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– orvosi diploma másolata,
– szakirányú szakvizsgát igazoló okirat másolata,
– részletes szakmai önéletrajz, vezetői program.
– működési nyilvántartásba vételről szóló dokumentum másolata,
– MOK-tagságot igazoló dokumentum,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– nyilatkozat a pályázati anyagba való betekintési jogról, az elbírálásban résztvevők részére,
– nyilatkozat arról, hogy eredménytelen pályázat esetén a benyújtott pályázati anyagot a pályáztató
megsemmisíti, vagy a pályázónak visszajuttatja.
A munkakör betölthetőségének időpontja: elbírálást követően azonnal.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 31.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton vagy személyesen Intézményünknek a következő címre: 5300 Karcag, Zöldfa utca 48.
Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését a következők szerint: „Traumatológiai
osztály, osztályvezető főorvos”,
– elektronikusan: Nagyné László Erzsébet főigazgató részére, foigazgato.kgkorhaz@externet.hu email-címre.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: személyes meghallgatás és szakmai megfelelés alapján.
Hiányosan benyújtott pályázat az érvénytelenség jogkövetkezményét vonhatja maga után.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 31.
A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálási időpontja: 2020. július 27.
***

A Kátai Gábor Kórház (5300 Karcag, Zöldfa u. 48.) pályázatot hirdet orvosigazgató (magasabb
vezető) beosztás betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Kátai Gábor Kórház, 5300 Karcag, Zöldfa utca 48.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
– az Intézményben a pályázó szakképesítése szerinti orvosi tevékenység,
– a főigazgató közvetlen irányítása mellett az Intézmény orvos-igazgatói feladatainak ellátása,
egészségügyi- szakmai tevékenység irányítása, felügyelete, a betegellátás folyamatosságának
biztosítása, szakmai összehangolása,
– a 43/2003. (VII. 29.) ESzCsM rendelet 10. § (2) bekezdésében meghatározott feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az egészségügyi ágazati jogszabályok
rendelkezései az irányadóak.
Pályázati feltételek:
– orvostudományi egyetemi végzettség,
– szakorvosi szakvizsga,
– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítéssel vagy egészségügyi
(szak)menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon
szerzett képesítéssel vagy jogi szakokleveles orvosi szakirányú továbbképzési szakon szerzett
képesítéssel,
– legalább 5 év gyakorló orvosi tevékenység,
– legalább 5 éves vezetői gyakorlat,
– büntetlen előélet.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– orvosi diploma másolata,
– szakirányú szakvizsgát igazoló okirat másolata,
– egészségügyi (szak)menedzser vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon
szerzett képesítés másolata,
– részletes szakmai önéletrajz, vezetői program,

– működési nyilvántartásba vételről szóló dokumentum másolata,
– MOK-tagságot igazoló dokumentum,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– nyilatkozat a pályázati anyagba való betekintési jogról, az elbírálásban részt vevők részére,
– nyilatkozat arról, hogy eredménytelen pályázat esetén a benyújtott pályázati anyagot a pályáztató
megsemmisíti, vagy a pályázónak visszajuttatja.
A munkakör betölthetőségének időpontja: elbírálást követően azonnal.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 31.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton vagy személyesen Intézményünknek a következő címre: 5300 Karcag, Zöldfa utca 48.
Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését a következők szerint: „Orvosigazgató”,
– elektronikusan: Nagyné László Erzsébet főigazgató részére, foigazgato.kgkorhaz@externet.hu email-címre.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: személyes meghallgatás és szakmai megfelelés alapján.
Hiányosan benyújtott pályázat az érvénytelenség jogkövetkezményét vonhatja maga után.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 31.
A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálási időpontja: 2020. július 27.
***
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 Radiológia 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 évig szól.
A munkavégzés helye: 4600 Kisvárda, Árpád út 26.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
– az osztályon dolgozó szakdolgozók orvos 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:
– orvosi diploma,
– radiológia szakvizsga,
– szakirányú területen szerzett, 5 év feletti szakmai tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– tudományos munkában való részvétel,
– vezetői gyakorlat,
– idegennyelv 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: 2020. augusztus 20.
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:
30/2020, valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető főorvos,
– elektronikus úton dr. Debreczenszki Julianna részére, a hr@kisvardakorhaz.hu e-mail-címen
keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a FelsőSzabolcsi Kórház fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 31.
A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. július 20.
***
Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a továbbiakban: ÁEEK) a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A.–20/B. §-a, 22/B. §-a, a munka törvénykönyvéről
szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208–211. §-a, valamint a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 4. §-ában és 7. §-ában
meghatározottak szerint, továbbá a gyógyintézetek vezetőjének és vezetőhelyetteseinek képesítési
követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási
szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet (a továbbiakban: EüMr.) 1. §-a és 6. §-a alapján
pályázatot hirdet az Orosházi Kórház (5900 Orosháza, Könd u. 59.) főigazgatói (intézményvezetői)
munkakör munkaviszony keretében történő ellátására.
Munkáltató: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 155. § (1)
bekezdés d) pontja, valamint a (4) bekezdés d) pontja alapján a munkaviszony létesítése és
megszüntetése az egészségügyért felelős miniszter kizárólagos jogkörébe tartozik, az egyéb
munkáltatói jogok gyakorlására az ÁEEK főigazgatója jogosult.
Munkakör: főigazgató (intézményvezető).
A jogviszony időtartama: legfeljebb 5 éves határozott időre szól, 3 hónapos próbaidő kikötésével.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Orosházi Kórház, 5900 Orosháza, Könd u. 59.
A főigazgató feladata: az önálló költségvetési szervként működő intézmény teljes munkaidőben
történő vezetése. Ennek keretében, jogszabályi előírások megtartásával és az intézmény alapító
okiratában, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak figyelembevételével
irányítja, szervezi és ellenőrzi a vezetése alatt álló intézményt. Rendszeresen ellenőrzi, hogy az
intézmény számára kitűzött feladatok a jogszabályoknak megfelelően, határidőre és az intézmény
érdekeinek megfelelően teljesüljenek.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó egyéb feladatok:
– az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági működésének tervezése, szervezése,
– a költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása,
– az intézmény dolgozói felett a meghatározott munkáltatói jogkör gyakorlása,
– az intézmény szakmai és gazdasági területeinek működésével kapcsolatos tervezési, szervezési
tevékenység irányítása, a belső kontrollrendszer működtetése, a nyújtott egészségügyi szolgáltatások

folyamatos ellenőrzése, részvétel az egészségügyi struktúra-átalakításban és a térségi
munkamegosztás kialakításában az egészségügyi ellátások és a gazdasági-műszaki feladatok
területén, együttműködésben a térség többi, ÁEEK fenntartásába tartozó intézménnyel,
– az ÁEEK-kel való szoros együttműködés,
– a Szervezeti és Működési Szabályzat elkészítése és a kötelezően előírt szabályzatok, továbbá az
intézmény működését segítő egyéb szabályozások kiadása,
– az intézmény és a szervezeti egységek tevékenységének folyamatos értékelése,
– az orvosi és egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók
továbbképzésének biztosítása és felügyelete,
– a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel (nemzetközi
intézményekkel) kapcsolattartás,
– minőségirányítási rendszer működtetése,
– ügyiratkezelés irányítása és ellenőrzése.
Munkabér: a főigazgató munkabére az Mt.-ben meghatározottak szerint az egészségügyi intézmény
költségvetésének figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.
Pályázati feltételek:
Az EüMr. alapján:
– (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintű végzettség1,
– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés2,
– legalább 5 éves vezetői gyakorlat3,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség.
Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 13. § (1) bekezdés a) és
b) pontjaiban meghatározott feltételek fennállása esetén a főigazgató egészségügyi szolgáltatónál
más vezetői megbízatást nem tölthet be, továbbá az Mt. 211. § (1) bekezdése alapján további
munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesíthet. Ez utóbbitól megállapodás alapján el lehet térni.
A főigazgató egészségügyi tevékenységet – az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló
2006. évi XCVII. törvény alapján, Magyar Orvosi Kamarai tagság mellett – csak a szakképesítése
szerinti egészségügyi tevékenység gyakorlási jogának fenntartásához szükséges mértékben, az egyéb
munkáltatói jogkör gyakorlója előzetes engedélyében foglalt időtartamban végezhet, azzal, hogy
ezen tevékenysége semmilyen formában nem akadályozhatja a munkaszerződésében meghatározott
munkaköre munkaidőben történő ellátását.
Az Mt. 211. § (2) bekezdése alapján a főigazgató

– nem szerezhet részesedést – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés
kivételével – a munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet is végző, vagy a
munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdálkodó szervezetben,
– nem köthet a saját nevében vagy javára a munkáltató tevékenységi körébe tartozó ügyletet,
– köteles bejelenteni, ha a hozzátartozója tagja a munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló
tevékenységet is folytató vagy a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdasági
társaságnak, vagy vezetőként munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesített az ilyen tevékenységet is
folytató munkáltatónál.
A felek az Mt. 211. § (2) bekezdésében foglaltaktól megállapodásuk alapján eltérhetnek.
A főigazgatói megbízás az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII.
törvény értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– kórházban szerzett vezetői tapasztalat,
– orvosi szakvizsga megléte,
– széles körű informatikai ismeretek,
– válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat,
– idegennyelv ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– végzettséget igazoló okiratok másolatai,
– a pályázó személyes adatait tartalmazó részletes – a https://www.aeek.hu/felsovezetoipalyazatok weboldalról letölthető – fényképes, szakmai adatlap,
– motivációs levél,
– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó 5 éves program, mely tartalmazza a szakmai
helyzetelemzésre épülő és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési
elképzeléseket, valamint a térség egyéb intézményeivel való stratégiai együttműködést,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,
– nyilatkozat, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának a véleményezők és a döntéshozók
részére történő sokszorosításához, továbbításához,
– a pályázati feltételként előírt vezetői beosztásban szerzett gyakorlat igazolása4.
A munkakör betölthetőségének időpontja várhatóan: a megbízási jogkör gyakorlója a pályázati
határidő lejártát követő 60 napon belül dönt a vezetői megbízásról.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyminisztérium Közszolgálati Személyzetfejlesztési
Főigazgatóság (a továbbiakban: KSZF) hivatalos oldalán történő közzétételtől számított 30 napon
belül.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az ÁEEK (1525 Budapest, 114. Pf. 32) címére történő megküldésével.
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ÁEEK/DA/OK/01,
valamint a munkakör megnevezését: Főigazgatói pályázat: Orosházi Kórház,
– elektronikus úton a humanpolitika3@aeek.hu e-mail-címre.
A pályázat benyújtása akkor tekinthető megtörténtnek, ha a feltüntetett határidőig mind postai,
mind elektronikus úton beérkezett a megadott címekre.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázati eljárás lefolytatása, illetve a pályázatok elbírálása
a Kjt. 20/A. §-ában, valamint a Kjt. vhr.-ben foglaltak szerint történik. A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6)
bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság véleményezi. A bizottság
tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek. Az Eütv. 155. § (4) bekezdésének d)
pontja alapján a főigazgatóval történő munkaviszony létesítése az ÁEEK főigazgatójának javaslatára
az egészségügyért felelős miniszter jogkörébe tartozik.
A pályázat elbírálásának határideje: pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártától számított 60
napon belül.
A pályázati kiírás további közzétételének helye: a pályázati felhívás megjelenik a KSZF és az ÁEEK
honlapján.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet elektronikus úton, a humanpolitika3@aeek.hu e-mailcímen.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasokminiszteriuma és a www.aeek.hu honlapon, továbbá az Orosházi Kórház honlapján szerezhetnek.
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 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 (magasabb vezető)
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 az
egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény és az egyedi
megállapodás – kiemelt bérezés, szükség esetén szolgálati lakást, lakhatási támogatást biztosítunk –
az irányadók.
Pályázati feltételek:
– orvosi egyetem és szakorvosi képesítés,
– legalább 5 év gyakorló orvosi tevékenység,
– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés vagy egészségügyi
(szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon
szerzett képesítés,
– legalább 3 éves vezetői gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen előélet,
– 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. szeptember 1. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 12.
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/6-25/2020., valamint a munkakör megnevezését: orvosigazgatói vezetői megbízás –
szakorvos,
– elektronikus úton Margit Kórház Pásztó részére a munkaugy@pkorhaz.hu e-mail-címre, kérjük a
tárgyban a munkakör megnevezését feltüntetni a mellékletek csatolásával,
– személyesen: Margit Kórház Pásztó, 3060 Pásztó, Semmelweis út 15–17.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 19.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– Margit Kórház Pásztó honlapja: pkorhaz.hu,
– Pásztó Városi Televízió,
– Állami Egészségügyi Ellátó Központ honlapja: www.aeek.hu.

A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. június 30.
***
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) pályázatot hirdet a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján az Egyesített
Egészségügyi Intézmények (7633 Pécs, dr. Veress E. u. 2.) főigazgatói (magasabb vezető)
beosztásának ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól,
újonnan létesített jogviszony esetén a Kjt. 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap
próbaidő kikötésével.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: 5 év.
A megbízás kezdőnapja: előreláthatólag 2020. október 1.
A munkavégzés helye: 7633 Pécs, dr. Veress E. u. 2.
Illetmény: a Kjt., valamint a közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint.
Az intézményvezető által ellátandó feladat: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában
működő Egyesített Egészségügyi Intézmények tevékenységének tervezése, szervezése, vezetése,
irányítása és ellenőrzése.
A főigazgató egyszemélyi felelős vezetőként irányítja az Egyesített Egészségügyi Intézményeket,
tevékenysége ellátása során gyakorolja a jogszabályokban és az intézmény Szervezeti és Működési
Szabályzatában számára biztosított jogköröket.
Az intézmény által biztosított ellátási formák: szakorvosi járóbeteg-ellátás, alapellátás (védőnői,
iskola-egészségügyi ellátás).
Pályázati feltételek:
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet,
– tizennyolcadik életévét betöltött,
– magyar állampolgárság,
– állam elleni bűncselekmény, igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény, korrupciós bűncselekmény
vagy közélet tisztasága, valamint a nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmény, illetve
közbizalom elleni bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt nem áll a pályázó,
– (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintű végzettség,

– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés vagy 2013. szeptember 1-je
előtt szerzett egészségügyi (szak)menedzseri képesítés, vagy az egészségügyi menedzsment
szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítés,
– legalább 5 éves vezetői gyakorlat,
– egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmasság.
– a pályázó vállalja, hogy a főigazgatói munkakörrel történő megbízásakor vagyonnyilatkozatot tesz.
Előnyt jelent:
– közgazdaságtudományi végzettség,
– vezetői gyakorlat önállóan gazdálkodó költségvetési szervnél,
– jogi szakokleveles orvosi végzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz,
– érvényes, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– a képesítést igazoló okiratok másolata,
– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság
alatt,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a benyújtott pályázat tartalma harmadik személlyel közölhetőe,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatot elbíráló testületi üléseken a pályázó nyílt vagy zárt
ülés tartását kéri,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja, hogy az igazgatói megbízásakor vagyonnyilatkozatot
tesz.
A pályázat benyújtásának határideje: a www.kozigallas.gov.hu honlapon történő megjelenést
követő 30 nap (a közzététel időpontja: 2020. július 20.).
A pályázat elkészítéséhez tájékoztatást ad Egyed Csaba, az intézmény gazdasági igazgatója a 06 (72)
523-501-es telefonszámon.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem
vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával
kapcsolatban felmerült költség megtérítését.

A pályázat benyújtásának helye és módja:
– postai úton, a pályázat Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata címére (Pécs Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala, Kulturális és Népjóléti Főosztály, 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) zárt borítékban,
„Pályázat az Egyesített Egészségügyi Intézmények főigazgatói, magasabb vezetői beosztásának
ellátására” megjelöléssel egy eredeti, továbbá egy másolati példányban és
– elektronikus úton a varga-pal.viktoria@ph.pecs.hu e-mail-címre.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázókat a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által
létrehozott bizottság hallgatja meg a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül. A bizottság
írásba foglalt véleményét mérlegelve a megbízási jogkör gyakorlója a pályázati határidő lejártát
követő hatvan napon belül vagy első ülésén dönt a magasabb vezető személyéről.
A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:
– www.kozigallas.gov.hu – 2020. július 20.,
– Pécs város honlapja.
A pályázattal kapcsolatban információ kérhető Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Kulturális és Népjóléti Főosztályon, dr. Osztásné dr. Varga-Pál Viktóriától [7621 Pécs, Széchenyi tér 1.,
tel.: 06 (72) 533-853].
***
Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a továbbiakban: ÁEEK) a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A.–20/B. §-a, 22/B. §-a, a munka törvénykönyvéről
szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208–211. §-a, valamint a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 4. §-ában és 7. §-ában
meghatározottak szerint, továbbá a gyógyintézetek vezetőjének és vezetőhelyetteseinek képesítési
követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási
szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet (a továbbiakban: EüMr.) 1. §-a és 6. §-a alapján
pályázatot hirdet a Siófoki Kórház-Rendelőintézet (8600 Siófok, Semmelweis u. 1.) főigazgatói
(intézményvezetői) munkakör munkaviszony keretében történő ellátására.
Munkáltató: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 155. § (1)
bekezdés d) pontja, valamint a (4) bekezdés d) pontja alapján a munkaviszony létesítése és
megszüntetése az egészségügyért felelős miniszter kizárólagos jogkörébe tartozik, az egyéb
munkáltatói jogok gyakorlására az ÁEEK főigazgatója jogosult.
Munkakör: főigazgató (intézményvezető).
A jogviszony időtartama: legfeljebb 5 éves határozott időre szól, 3 hónapos próbaidő kikötésével.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Siófoki Kórház-Rendelőintézet, 8600 Siófok, Semmelweis u. 1.

A főigazgató feladata: az önálló költségvetési szervként működő intézmény teljes munkaidőben
történő vezetése. Ennek keretében, jogszabályi előírások megtartásával és az intézmény alapító
okiratában, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak figyelembevételével
irányítja, szervezi és ellenőrzi a vezetése alatt álló intézményt. Rendszeresen ellenőrzi, hogy az
intézmény számára kitűzött feladatok a jogszabályoknak megfelelően, határidőre és az intézmény
érdekeinek megfelelően teljesüljenek.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó egyéb feladatok:
– az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági működésének tervezése, szervezése,
– a költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása,
– az intézmény dolgozói felett a meghatározott munkáltatói jogkör gyakorlása,
– az intézmény szakmai és gazdasági területeinek működésével kapcsolatos tervezési, szervezési
tevékenység irányítása, a belső kontrollrendszer működtetése, a nyújtott egészségügyi szolgáltatások
folyamatos ellenőrzése, részvétel az egészségügyi struktúra-átalakításban és a térségi
munkamegosztás kialakításában az egészségügyi ellátások és a gazdasági-műszaki feladatok
területén, együttműködésben a térség többi, ÁEEK fenntartásába tartozó intézménnyel,
– az ÁEEK-kel való szoros együttműködés,
– a Szervezeti és Működési Szabályzat elkészítése és a kötelezően előírt szabályzatok, továbbá az
intézmény működését segítő egyéb szabályozások kiadása,
– az intézmény és a szervezeti egységek tevékenységének folyamatos értékelése,
– az orvosi és egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók
továbbképzésének biztosítása és felügyelete,
– a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel (nemzetközi
intézményekkel) kapcsolattartás,
– minőségirányítási rendszer működtetése,
– ügyiratkezelés irányítása és ellenőrzése.
Munkabér: a főigazgató munkabére az Mt.-ben meghatározottak szerint az egészségügyi intézmény
költségvetésének figyelembevételével, differenciáltan kerül megállapításra.
Pályázati feltételek:
Az EüMr. alapján:
– (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintű végzettség1,
– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés2,
– legalább 5 éves vezetői gyakorlat3,
– büntetlen előélet,

– cselekvőképesség.
Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 13. § (1) bekezdés a) és
b) pontjaiban meghatározott feltételek fennállása esetén a főigazgató egészségügyi szolgáltatónál
más vezetői megbízatást nem tölthet be, továbbá az Mt. 211. § (1) bekezdése alapján további
munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesíthet. Ez utóbbitól megállapodás alapján el lehet térni.
A főigazgató egészségügyi tevékenységet – az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló
2006. évi XCVII. törvény alapján, Magyar Orvosi Kamarai tagság mellett – csak a szakképesítése
szerinti egészségügyi tevékenység gyakorlási jogának fenntartásához szükséges mértékben, az egyéb
munkáltatói jogkör gyakorlója előzetes engedélyében foglalt időtartamban végezhet, azzal, hogy
ezen tevékenysége semmilyen formában nem akadályozhatja a munkaszerződésében meghatározott
munkaköre munkaidőben történő ellátását.
Az Mt. 211. § (2) bekezdése alapján a főigazgató
– nem szerezhet részesedést – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés
kivételével – a munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet is végző, vagy a
munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdálkodó szervezetben,
– nem köthet a saját nevében vagy javára a munkáltató tevékenységi körébe tartozó ügyletet,
– köteles bejelenteni, ha a hozzátartozója tagja a munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló
tevékenységet is folytató vagy a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdasági
társaságnak, vagy vezetőként munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesített az ilyen tevékenységet is
folytató munkáltatónál.
A felek az Mt. 211. § (2) bekezdésében foglaltaktól megállapodásuk alapján eltérhetnek.
A főigazgatói megbízás az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII.
törvény értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– kórházban szerzett vezetői tapasztalat,
– orvosi szakvizsga megléte,
– széles körű informatikai ismeretek,
– válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat,
– idegennyelv ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– végzettséget igazoló okiratok másolatai,
– a pályázó személyes adatait tartalmazó részletes – a https://www.aeek.hu/felsovezetoipalyazatok weboldalról letölthető – fényképes, szakmai adatlap,

– motivációs levél,
– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó 5 éves program, mely tartalmazza a szakmai
helyzetelemzésre épülő és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési
elképzeléseket, valamint a térség egyéb intézményeivel való stratégiai együttműködést,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,
– nyilatkozat, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának a véleményezők és a döntéshozók
részére történő sokszorosításához, továbbításához,
– a pályázati feltételként előírt vezetői beosztásban szerzett gyakorlat igazolása4.
A munkakör betölthetőségének időpontja várhatóan: a megbízási jogkör gyakorlója a pályázati
határidő lejártát követő 60 napon belül dönt a vezetői megbízásról.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyminisztérium Közszolgálati Személyzetfejlesztési
Főigazgatóság (a továbbiakban: KSZF) hivatalos oldalán történő közzétételtől számított 30 napon
belül.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az ÁEEK (1525 Budapest, 114. Pf. 32) címére történő megküldésével.
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ÁEEK/DD/SKR/01,
valamint a munkakör megnevezését: Főigazgatói pályázat: Siófoki Kórház-Rendelőintézet,
– elektronikus úton a humanpolitika3@aeek.hu e-mail-címre.
A pályázat benyújtása akkor tekinthető megtörténtnek, ha a feltüntetett határidőig mind postai,
mind elektronikus úton beérkezett a megadott címekre.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázati eljárás lefolytatása, illetve a pályázatok elbírálása
a Kjt. 20/A. §-ában, valamint a Kjt. vhr.-ben foglaltak szerint történik. A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6)
bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság véleményezi. A bizottság
tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek. Az Eütv. 155. § (4) bekezdésének d)
pontja alapján a főigazgatóval történő munkaviszony létesítése az ÁEEK főigazgatójának javaslatára
az egészségügyért felelős miniszter jogkörébe tartozik.
A pályázat elbírálásának határideje: pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártától számított 60
napon belül.
A pályázati kiírás további közzétételének helye: a pályázati felhívás megjelenik a KSZF és az ÁEEK
honlapján.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet elektronikus úton, a humanpolitika3@aeek.hu e-mailcímen.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasokminiszteriuma és a www.aeek.hu honlapon, továbbá a Siófoki Kórház-Rendelőintézet honlapján
szerezhetnek.
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.
***
Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a továbbiakban: ÁEEK) a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A.–20/B. §-a, 22/B. §-a, a munka törvénykönyvéről
szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208–211. §-a, valamint a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 4. §-ában és 7. §-ában
meghatározottak szerint, továbbá a gyógyintézetek vezetőjének és vezetőhelyetteseinek képesítési
követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási
szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet (a továbbiakban: EüMr.) 1. §-a és 6. §-a alapján
pályázatot hirdet a Csongrád Megyei dr. Bugyi István Kórház (6600 Szentes, Sima Ferenc u. 44–58.)
főigazgatói (intézményvezetői) munkakör munkaviszony keretében történő ellátására.
Munkáltató: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 155. § (1)
bekezdés d) pontja, valamint a (4) bekezdés d) pontja alapján a munkaviszony létesítése és
megszüntetése az egészségügyért felelős miniszter kizárólagos jogkörébe tartozik, az egyéb
munkáltatói jogok gyakorlására az ÁEEK főigazgatója jogosult.
Munkakör: főigazgató (intézményvezető).
A jogviszony időtartama: legfeljebb 5 éves határozott időre szól, 3 hónapos próbaidő kikötésével.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Csongrád Megyei dr. Bugyi István Kórház, 6600 Szentes, Sima Ferenc u. 44–
58.
A főigazgató feladata: az önálló költségvetési szervként működő intézmény teljes munkaidőben
történő vezetése. Ennek keretében, jogszabályi előírások megtartásával és az intézmény alapító
okiratában, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak figyelembevételével
irányítja, szervezi és ellenőrzi a vezetése alatt álló intézményt. Rendszeresen ellenőrzi, hogy az
intézmény számára kitűzött feladatok a jogszabályoknak megfelelően, határidőre és az intézmény
érdekeinek megfelelően teljesüljenek.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó egyéb feladatok:
– az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági működésének tervezése, szervezése,
– a költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása,
– az intézmény dolgozói felett a meghatározott munkáltatói jogkör gyakorlása,

– az intézmény szakmai és gazdasági területeinek működésével kapcsolatos tervezési, szervezési
tevékenység irányítása, a belső kontrollrendszer működtetése, a nyújtott egészségügyi szolgáltatások
folyamatos ellenőrzése, részvétel az egészségügyi struktúra-átalakításban és a térségi
munkamegosztás kialakításában az egészségügyi ellátások és a gazdasági-műszaki feladatok
területén, együttműködésben a térség többi, ÁEEK fenntartásába tartozó intézménnyel,
– az ÁEEK-kel való szoros együttműködés,
– a Szervezeti és Működési Szabályzat elkészítése és a kötelezően előírt szabályzatok, továbbá az
intézmény működését segítő egyéb szabályozások kiadása,
– az intézmény és a szervezeti egységek tevékenységének folyamatos értékelése,
– az orvosi és egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók
továbbképzésének biztosítása és felügyelete,
– a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel (nemzetközi
intézményekkel) kapcsolattartás,
– minőségirányítási rendszer működtetése,
– ügyiratkezelés irányítása és ellenőrzése.
Munkabér: a főigazgató munkabére az Mt.-ben meghatározottak szerint az egészségügyi intézmény
költségvetésének figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.
Pályázati feltételek:
Az EüMr. alapján:
– (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintű végzettség1,
– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés2,
– legalább 5 éves vezetői gyakorlat3,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség.
Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 13. § (1) bekezdés a) és
b) pontjaiban meghatározott feltételek fennállása esetén a főigazgató egészségügyi szolgáltatónál
más vezetői megbízatást nem tölthet be, továbbá az Mt. 211. § (1) bekezdése alapján további
munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesíthet. Ez utóbbitól megállapodás alapján el lehet térni.
A főigazgató egészségügyi tevékenységet – az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló
2006. évi XCVII. törvény alapján, Magyar Orvosi Kamarai tagság mellett – csak a szakképesítése
szerinti egészségügyi tevékenység gyakorlási jogának fenntartásához szükséges mértékben, az egyéb
munkáltatói jogkör gyakorlója előzetes engedélyében foglalt időtartamban végezhet, azzal, hogy
ezen tevékenysége semmilyen formában nem akadályozhatja a munkaszerződésében meghatározott
munkaköre munkaidőben történő ellátását.

Az Mt. 211. § (2) bekezdése alapján a főigazgató
– nem szerezhet részesedést – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés
kivételével – a munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet is végző, vagy a
munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdálkodó szervezetben,
– nem köthet a saját nevében vagy javára a munkáltató tevékenységi körébe tartozó ügyletet,
– köteles bejelenteni, ha a hozzátartozója tagja a munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló
tevékenységet is folytató vagy a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdasági
társaságnak, vagy vezetőként munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesített az ilyen tevékenységet is
folytató munkáltatónál.
A felek az Mt. 211. § (2) bekezdésében foglaltaktól megállapodásuk alapján eltérhetnek.
A főigazgatói megbízás az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII.
törvény értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– kórházban szerzett vezetői tapasztalat,
– orvosi szakvizsga megléte,
– széles körű informatikai ismeretek,
– válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat,
– idegennyelv ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– végzettséget igazoló okiratok másolatai,
– a pályázó személyes adatait tartalmazó részletes – a https://www.aeek.hu/felsovezetoipalyazatok weboldalról letölthető – fényképes, szakmai adatlap,
– motivációs levél,
– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó 5 éves program, mely tartalmazza a szakmai
helyzetelemzésre épülő és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési
elképzeléseket, valamint a térség egyéb intézményeivel való stratégiai együttműködést,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,
– nyilatkozat, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának a véleményezők és a döntéshozók
részére történő sokszorosításához, továbbításához,
– a pályázati feltételként előírt vezetői beosztásban szerzett gyakorlat igazolása4 .

A munkakör betölthetőségének időpontja várhatóan: a megbízási jogkör gyakorlója a pályázati
határidő lejártát követő 60 napon belül dönt a vezetői megbízásról.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyminisztérium Közszolgálati Személyzetfejlesztési
Főigazgatóság (a továbbiakban: KSZF) hivatalos oldalán történő közzétételtől számított 30 napon
belül.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az ÁEEK (1525 Budapest, 114. Pf. 32) címére történő megküldésével.
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
ÁEEK/DA/CSMBIK/01, valamint a munkakör megnevezését: Főigazgatói pályázat: Csongrád Megyei
dr. Bugyi István Kórház,
– elektronikus úton a humanpolitika3@aeek.hu e-mail-címre.
A pályázat benyújtása akkor tekinthető megtörténtnek, ha a feltüntetett határidőig mind postai,
mind elektronikus úton beérkezett a megadott címekre.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázati eljárás lefolytatása, illetve a pályázatok elbírálása
a Kjt. 20/A. §-ában, valamint a Kjt. vhr.-ben foglaltak szerint történik. A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6)
bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság véleményezi. A bizottság
tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek. Az Eütv. 155. § (4) bekezdésének d)
pontja alapján a főigazgatóval történő munkaviszony létesítése az ÁEEK főigazgatójának javaslatára
az egészségügyért felelős miniszter jogkörébe tartozik.
A pályázat elbírálásának határideje: pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártától számított 60
napon belül.
A pályázati kiírás további közzétételének helye: a pályázati felhívás megjelenik a KSZF és az ÁEEK
honlapján.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet elektronikus úton, a humanpolitika3@aeek.hu e-mailcímen.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasokminiszteriuma és a www.aeek.hu honlapon, továbbá a Csongrád Megyei dr. Bugyi István Kórház
honlapján szerezhetnek.
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.
***
Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a továbbiakban: ÁEEK) a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A.–20/B. §-a, 22/B. §-a, a munka törvénykönyvéről
szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208–211. §-a, valamint a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 4. §-ában és 7. §-ában

meghatározottak szerint, továbbá a gyógyintézetek vezetőjének és vezetőhelyetteseinek képesítési
követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási
szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet (a továbbiakban: EüMr.) 1. §-a és 6. §-a alapján
pályázatot hirdet a Szent Borbála Kórház (2800 Tatabánya, Dózsa György út 77.) főigazgatói
(intézményvezetői) munkakör munkaviszony keretében történő ellátására.
Munkáltató: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 155. § (1)
bekezdés d) pontja, valamint a (4) bekezdés d) pontja alapján a munkaviszony létesítése és
megszüntetése az egészségügyért felelős miniszter kizárólagos jogkörébe tartozik, az egyéb
munkáltatói jogok gyakorlására az ÁEEK főigazgatója jogosult.
Munkakör: főigazgató (intézményvezető).
A jogviszony időtartama: legfeljebb 5 éves határozott időre szól, 3 hónapos próbaidő kikötésével.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Szent Borbála Kórház, 2800 Tatabánya, Dózsa György út 77.
A főigazgató feladata: az önálló költségvetési szervként működő intézmény teljes munkaidőben
történő vezetése. Ennek keretében, jogszabályi előírások megtartásával és az intézmény alapító
okiratában, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak figyelembevételével
irányítja, szervezi és ellenőrzi a vezetése alatt álló intézményt. Rendszeresen ellenőrzi, hogy az
intézmény számára kitűzött feladatok a jogszabályoknak megfelelően, határidőre és az intézmény
érdekeinek megfelelően teljesüljenek.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó egyéb feladatok:
– az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági működésének tervezése, szervezése,
– a költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása,
– az intézmény dolgozói felett a meghatározott munkáltatói jogkör gyakorlása,
– az intézmény szakmai és gazdasági területeinek működésével kapcsolatos tervezési, szervezési
tevékenység irányítása, a belső kontrollrendszer működtetése, a nyújtott egészségügyi szolgáltatások
folyamatos ellenőrzése, részvétel az egészségügyi struktúra-átalakításban és a térségi
munkamegosztás kialakításában az egészségügyi ellátások és a gazdasági-műszaki feladatok
területén, együttműködésben a térség többi, ÁEEK fenntartásába tartozó intézménnyel,
– az ÁEEK-kel való szoros együttműködés,
– a Szervezeti és Működési Szabályzat elkészítése és a kötelezően előírt szabályzatok, továbbá az
intézmény működését segítő egyéb szabályozások kiadása,
– az intézmény és a szervezeti egységek tevékenységének folyamatos értékelése,
– az orvosi és egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók
továbbképzésének biztosítása és felügyelete,

– a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, (nemzetközi
intézményekkel) kapcsolattartás,
– minőségirányítási rendszer működtetése,
– ügyiratkezelés irányítása és ellenőrzése.
Munkabér: a főigazgató munkabére az Mt.-ben meghatározottak szerint az egészségügyi intézmény
költségvetésének figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.
Pályázati feltételek:
Az EüMr. alapján:
– (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintű végzettség1,
– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés2,
– legalább 5 éves vezetői gyakorlat3,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség.
Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 13. § (1) bekezdés a) és
b) pontjaiban meghatározott feltételek fennállása esetén a főigazgató egészségügyi szolgáltatónál
más vezetői megbízatást nem tölthet be, továbbá az Mt. 211. § (1) bekezdése alapján további
munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesíthet. Ez utóbbitól megállapodás alapján el lehet térni.
A főigazgató egészségügyi tevékenységet – az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló
2006. évi XCVII. törvény alapján, Magyar Orvosi Kamarai tagság mellett – csak a szakképesítése
szerinti egészségügyi tevékenység gyakorlási jogának fenntartásához szükséges mértékben, az egyéb
munkáltatói jogkör gyakorlója előzetes engedélyében foglalt időtartamban végezhet, azzal, hogy
ezen tevékenysége semmilyen formában nem akadályozhatja a munkaszerződésében meghatározott
munkaköre munkaidőben történő ellátását.
Az Mt. 211. § (2) bekezdése alapján a főigazgató
– nem szerezhet részesedést – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés
kivételével – a munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet is végző, vagy a
munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdálkodó szervezetben,
– nem köthet a saját nevében vagy javára a munkáltató tevékenységi körébe tartozó ügyletet,
– köteles bejelenteni, ha a hozzátartozója tagja a munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló
tevékenységet is folytató vagy a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdasági
társaságnak, vagy vezetőként munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesített az ilyen tevékenységet is
folytató munkáltatónál.
A felek az Mt. 211. § (2) bekezdésében foglaltaktól megállapodásuk alapján eltérhetnek.

A főigazgatói megbízás az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII.
törvény értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– kórházban szerzett vezetői tapasztalat,
– orvosi szakvizsga megléte,
– széles körű informatikai ismeretek,
– válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat,
– idegennyelv ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– végzettséget igazoló okiratok másolatai,
– a pályázó személyes adatait tartalmazó részletes – a https://www.aeek.hu/felsovezetoipalyazatok weboldalról letölthető – fényképes, szakmai adatlap,
– motivációs levél,
– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó 5 éves program, mely tartalmazza a szakmai
helyzetelemzésre épülő és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési
elképzeléseket, valamint a térség egyéb intézményeivel való stratégiai együttműködést,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,
– nyilatkozat, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának a véleményezők és a döntéshozók
részére történő sokszorosításához, továbbításához,
– a pályázati feltételként előírt vezetői beosztásban szerzett gyakorlat igazolása4.
A munkakör betölthetőségének időpontja várhatóan: a megbízási jogkör gyakorlója a pályázati
határidő lejártát követő 60 napon belül dönt a vezetői megbízásról.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyminisztérium Közszolgálati Személyzetfejlesztési
Főigazgatóság (a továbbiakban: KSZF) hivatalos oldalán történő közzétételtől számított 30 napon
belül.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az ÁEEK (1525 Budapest, 114. Pf. 32) címére történő megküldésével.
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
ÁEEK/KD/SZBK/01, valamint a munkakör megnevezését: Főigazgatói pályázat: Szent Borbála Kórház,
– elektronikus úton a humanpolitika3@aeek.hu e-mail-címre.

A pályázat benyújtása akkor tekinthető megtörténtnek, ha a feltüntetett határidőig mind postai,
mind elektronikus úton beérkezett a megadott címekre.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázati eljárás lefolytatása, illetve a pályázatok elbírálása
a Kjt. 20/A. §-ában, valamint a Kjt. vhr.-ben foglaltak szerint történik. A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6)
bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság véleményezi. A bizottság
tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek. Az Eütv. 155. § (4) bekezdésének d)
pontja alapján a főigazgatóval történő munkaviszony létesítése az ÁEEK főigazgatójának javaslatára
az egészségügyért felelős miniszter jogkörébe tartozik.
A pályázat elbírálásának határideje: pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártától számított 60
napon belül.
A pályázati kiírás további közzétételének helye: a pályázati felhívás megjelenik a KSZF és az ÁEEK
honlapján.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet elektronikus úton, a humanpolitika3@aeek.hu e-mailcímen.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasokminiszteriuma és a www.aeek.hu honlapon, továbbá a Szent Borbála Kórház honlapján szerezhetnek.
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 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 a Jávorszky Ödön Kórház Központi
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás 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 évig szól.
A munkavégzés helye: 2600 Vác, Argenti Döme tér 1–3.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
– az osztály szakmai tevékenységének vezetése, irányítása, zavartalan működés biztosítása,
– a teljesítmény finanszírozás folyamatos figyelése,
– az osztály menedzselése,
– a beosztott dolgozók szakmai munkájának felügyelete, szakmai fejlődésük elősegítése.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
– orvosi diploma,
– aneszteziológia és intenzív terápiás szakvizsga,
– 5 év feletti vezetői tapasztalat,
– felhasználói szintű informatikai rendszerismeret,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen előélet.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– tudományos fokozat,
– osztályvezető főorvosi gyakorlat.
Elvárt kompetenciák:
– kiváló szintű problémamegoldó képesség,
– csapatmunka,
– jó kommunikációs készség,
– kreativitás,
– nagyfokú önállóság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz,
– végzettséget igazoló okiratok,
– MOK-igazolás,
– működési nyilvántartásba történt felvétel igazolása,
– tudományos tevékenység jegyzéke,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– szervezeti egység vezetésére vonatkozó rövid szakmai program és vezetési elképzelések,
– beleegyező nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők
megismerhessék.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal
betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 25.
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: 2-50/2020, valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető főorvos,
– elektronikus úton Soós Viktória részére a munkaugy@javorszky.hu e-mail-címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 28.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– www.javorszky.hu,
– www.kozigallas.gov.hu.
***
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 a Jávorszky Ödön Kórház Sebészeti
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 évig szól.
A munkavégzés helye: 2600 Vác, Argenti Döme tér 1–3.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
– az osztály szakmai tevékenységének vezetése, irányítása, zavartalan működés biztosítása,
– a teljesítmény finanszírozás folyamatos figyelése,
– az osztály menedzselése,
– a beosztott dolgozók szakmai munkájának felügyelete, szakmai fejlődésük elősegítése.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
– orvosi diploma,
– sebészeti szakvizsga,

– 5 év feletti vezetői tapasztalat,
– felhasználói szintű informatikai rendszerismeret,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen előélet.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– pajzsmirigy- és emlőműtétekben való jártasság is,
– több hónapos külföldi szakmai gyakorlat.
Elvárt kompetenciák:
– kiváló szintű problémamegoldó képesség,
– csapatmunka,
– jó kommunikációs készség,
– kreativitás,
– nagyfokú önállóság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz,
– végzettséget igazoló okiratok,
– MOK-igazolás,
– működési nyilvántartásba történt felvétel igazolása,
– tudományos tevékenység jegyzéke,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– szervezeti egység vezetésére vonatkozó rövid szakmai program és vezetési elképzelések,
– beleegyező nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők
megismerhessék.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal
betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 25.
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: 2-52/2020, valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető főorvos (Sebészeti Osztály),
– elektronikus úton Soós Viktória részére a munkaugy@javorszky.hu e-mail-címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 28.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– www.javorszky.hu,
– www.kozigallas.gov.hu.
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
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. u. 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. törvény, az önálló orvosi tevékenységről szóló
2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 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 hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv 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 részt vevők 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 www.kozigallas.gov.hu honlapján történő megjelenéstől
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 dr. Barna Györgyi vezető háziorvostól [tel.: 06 (30) 852-0850] vagy Ezerné dr.
Huber Éva Tolna Város Jegyzőjétől [tel.: 06 (74) 540-800].
Vas megye
Veszprém megye
Zala megye
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK GYÓGSZERÉSZI ÉS GYÓGYSZERTÁRI ASSZISZTENSI ÁLLÁSOKRA
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 a Jávorszky Ödön Kórház
Gyógyszertár vezető főgyógyszerész 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: 2600 Vác, Argenti Döme tér 1–3.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
– az osztályos megrendelések koordinálása, gazdasági szempontból történő felülvizsgálata,
ellenőrzése és jóváhagyása,
– a gyógyszer-ellátási tevékenység koordinálása, zavartalan működésének biztosítása,
– az osztályos gyógyszerkészletek, kábítószerkészletek, gyógyszertárolás ellenőrzése,
– Gyógyterápiás Bizottságban való részvétel.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:

– egyetemi diploma (gyógyszerész),
– felhasználói szintű informatikai rendszerismeret,
– gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
– gyógyszerkészleti gazdálkodással kapcsolatos informatikai ismeretek,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen előélet.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– kórházi-klinikai szakgyógyszerészeti szakvizsga,
– kórházi gyógyszertárban szerzett tapasztalat.
Elvárt kompetenciák:
– kiváló szintű problémamegoldó képesség,
– csapatmunka,
– jó kommunikációs készség,
– kreativitás,
– nagyfokú önállóság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz,
– végzettséget igazoló okiratok,
– működési nyilvántartásba történt felvétel igazolása,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– megpályázott állással kapcsolatos szakmai és vezetői koncepció,
– beleegyező nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők
megismerhessék.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal
betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 25.
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: 2-51/2020, valamint a munkakör megnevezését: vezető főgyógyszerész,
– elektronikus úton Soós Viktória részére a munkaugy@javorszky.hu e-mail-címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 28.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– www.javorszky.hu,
– www.kozigallas.gov.hu.
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSHEZ KÖTÖTT VEZETŐI
ÉS EGYÉB ÁLLÁSOKRA
Országos Korányi Pulmonológiai Intézet (1121 Budapest, Korányi Frigyes u. 1.) a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Országos Korányi
Pulmonológiai Intézet ápolási igazgató (magasabb vezető) munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.
A munkavégzés helye: 1121 Budapest, Korányi Frigyes út 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
– az intézményben folyó betegápolási tevékenység irányítása, koordinálása, ellenőrzése,
– az ápolási tevékenység szervezési, technikai és módszertani változásainak, fejlődésének
figyelemmel kísérése, fejlesztése,
– az ápolási terület személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása,
– ápolási dokumentáció szabályszerű vezetésének, a dokumentáció szakmai tartalmának
felügyelete és ellenőrzése,
– betegjogok érvényesülésének folyamatos figyelemmel kísérése, közreműködés a betegek
ápolással kapcsolatban tett panaszainak kivizsgálásában,
– ellenőrzi a betegellátó szervezeti egységek anyag- és eszközigénylését, tárolását, kiemelt
figyelmet fordít a készletek takarékos felhasználására és lejárati idejére,
– ellenőrzi az osztályok gyógyszerkészletét, felhasználását, tárolását,
– felügyeli és irányítja a fekvő- és járóbeteg-osztályokon dolgozó adminisztrátorok tevékenységét,
beosztását és szabadságolását,

– felügyeli és ellenőrzi a betegszállítók tevékenységét,
– felügyeli az Egészségügyi Szakdolgozók Országos Működési Nyilvántartásával és a Magyar
Egészségügyi Szakdolgozói Kamarával kapcsolatos teendőket, ellenőrzi a szakdolgozók
nyilvántartásának érvényességét,
– előkészíti az ápolással kapcsolatos beszámolókat, jelentéseket, adatszolgáltatásokat,
– ellátja a szakdolgozói képzésekkel, továbbképzésekkel összefüggő feladatokat, képzési tervet
készít, felügyeli a gyakorlati oktatás hiánytalan megvalósulását és szakmai színvonalát, igazolja a
szakmai gyakorlatok teljesítését, kapcsolatot tart a szakképző iskolákkal.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései, valamint
az Intézet Munkaügyi Szabályzata az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola, diplomás ápoló végzettség (Bsc/Msc),
– legalább 5 éves egészségügyben szerzett gyakorlat, valamint legalább 2 éves hasonló területen
szerzett vezetői tapasztalat,
– egészségügyi alkalmasság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– tárgyalóképes angol nyelvtudás,
– ápolásfejlesztéssel kapcsolatos uniós és egyéb projektekben történő részvétel.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes magyar nyelvű szakmai önéletrajz,
– legfeljebb egy oldal terjedelmű szakmai koncepció,
– végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik,
– pozitív elbírálás esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– az Intézet honlapján megtalálható dátummal, aláírással ellátott adatkezelési hozzájáruló
nyilatkozat.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal
betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 18.
A pályázatok benyújtásának módja:

– postai úton, a pályázatnak a Országos Korányi Pulmonológiai Intézet – Budapest címére történő
megküldésével (1121 Budapest, Korányi Frigyes út 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 202007/ápig, valamint a munkakör megnevezését: ápolási
igazgató (magasabb vezető),
– elektronikus úton dr. Bogos Krisztina mb. főigazgató részére a igazgatosag@koranyi.hu e-mailcímen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 21.
A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.koranyi.hu.
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSHEZ NEM KÖTÖTT VEZETŐI
ÉS EGYÉB ÁLLÁSOKRA
Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a továbbiakban: ÁEEK) a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A.–20/B. §-a, 22/B. §-a, a munka törvénykönyvéről
szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208–211. §-a, valamint a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 4. §-ában és 7. §-ában
meghatározottak szerint, továbbá a gyógyintézetek vezetőjének és vezetőhelyetteseinek képesítési
követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási
szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet (a továbbiakban: EüMr.) 5. §-a és 6. §-a alapján
pályázatot hirdet a Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai
Intézet (1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8–20.) gazdasági igazgatói munkakör munkaviszony
keretében történő ellátására.
Munkáltató: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 155. § (1)
bekezdés e) pontja, valamint a (4) bekezdés d) pontja alapján a munkaviszony létesítése és
megszüntetése az egészségügyért felelős miniszter kizárólagos jogkörébe tartozik, a díjazás
megállapítása az ÁEEK főigazgatójának jogkörébe tartozik, az egyéb munkáltatói jogok gyakorlására
az Intézmény főigazgatója jogosult.
Munkakör: gazdasági igazgató.
A jogviszony időtartama: legfeljebb 5 éves határozott időre szól, 3 hónapos próbaidő kikötésével.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai
Intézet, 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8–20.
A gazdasági igazgató feladata: a szervezet működésével összefüggő gazdasági, pénzügyi és a
számviteli rendszer stratégiájának kialakítása és működtetése a mindenkor hatályos jogszabályok
figyelembevételével, teljes munkaidőben történő munkavégzés keretében.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
A gazdasági szervezet irányítása, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) rögzített feladatok ellátása, ezen belül:

– a költségvetési szerv előirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási,
adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátása,
– az intézmény működésével összefüggő gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelős irányítása,
– az intézmény működtetésével, üzemeltetésével, a beruházásokkal, a vagyon használatával
kapcsolatos feladatok ellátása,
– az intézmény éves költségvetésének és az előírt féléves és év végi beszámolóinak, pénzforgalmi
jelentéseinek elkészítése, a költségvetés és beszámolók adatai valódiságának biztosítása,
– a bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó előírások
érvényesítése,
– szoros együttműködés az ÁEEK-kel.
Munkabér: a gazdasági igazgató munkabére az Mt.-ben meghatározottak szerint az egészségügyi
intézmény költségvetésének figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.
Pályázati feltételek:
Az EüMr., valamint az Ávr. alapján:
– felsőoktatásban szerzett végzettség1, és emellett
– okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy ezzel
egyenértékű szakképesítés, vagy
– gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői – 2012. január 1. előtt az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti ellenjegyzői, vagy a számvitelről szóló 2000.
évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában
költségvetési szervnél szerzett legalább 5 éves igazolt szakmai gyakorlat, valamint mérlegképes
könyvelői szakképesítés vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség,
– legalább 3 éves vezetői gyakorlat2,
– a gazdasági vezetőnek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében
szerepelnie kell az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a
tevékenység ellátására jogosító engedéllyel,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség.
Az Mt. 211. § (2) bekezdése alapján a gazdasági igazgató
– nem szerezhet részesedést – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés
kivételével – a munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet is végző, vagy a
munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdálkodó szervezetben,
– nem köthet a saját nevében vagy javára a munkáltató tevékenységi körébe tartozó ügyletet,

– köteles bejelenteni, ha a hozzátartozója tagja a munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló
tevékenységet is folytató vagy a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdasági
társaságnak, vagy vezetőként munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesített az ilyen tevékenységet is
folytató munkáltatónál.
A felek az Mt. 211. § (2) bekezdésében foglaltaktól megállapodásuk alapján eltérhetnek.
A gazdasági igazgatói munkakör betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló
2007. évi CLII. törvény értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egészségügyi szolgáltatónál pénzügyi, gazdasági területen szerzett legalább 3–5 éves vezetői
gyakorlat vagy költségvetési szervnél pénzügyi, gazdasági területen szerzett legalább 3–5 éves
vezetői gyakorlat,
– közbeszerzési eljárásokra vonatkozó szakmai ismeretek, illetve gyakorlat,
– széles körű informatikai ismeretek,
– idegennyelv ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– végzettséget igazoló okiratok másolatai,
– a pályázó személyes adatait tartalmazó, részletes – a https://www.aeek.hu/felsovezetoipalyazatok weboldalról letölthető – fényképes szakmai adatlap,
– motivációs levél,
– az intézmény gazdasági vezetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes, 5 éves program,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,
– nyilatkozat, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának a véleményezők és a döntéshozók
részére történő sokszorosításához, továbbításához,
– a pályázati feltételként előírt vezetői beosztásban szerzett gyakorlat igazolása3.
A munkakör betölthetőségének időpontja várhatóan: a megbízási jogkör gyakorlója a pályázati
határidő lejártát követő 60 napon belül dönt a vezetői megbízásról.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyminisztérium Közszolgálati Személyzetfejlesztési
Főigazgatóság (a továbbiakban: KSZF) hivatalos oldalán történő közzétételtől számított 30 napon
belül.
A pályázatok benyújtásának módja:

– postai úton, a pályázatnak az ÁEEK (1525 Budapest, 114. Pf. 32) címére történő megküldésével.
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
ÁEEK/KM3/PKR/02, valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági Igazgatói pályázat: Péterfy
Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet,
– elektronikus úton a humanpolitika3@aeek.hu e-mail-címre.
A pályázat benyújtása akkor tekinthető megtörténtnek, ha a feltüntetett határidőig mind postai,
mind elektronikus úton beérkezett a megadott címekre.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázati eljárás lefolytatása, illetve a pályázatok elbírálása
a Kjt. 20/A. §-ában, valamint a Kjt. vhr.-ben foglaltak szerint történik.
A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott
bizottság véleményezi. A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.
Az Eütv. 155. § (4) bekezdésének d) pontja alapján a gazdasági igazgatóval történő munkaviszony
létesítése az ÁEEK főigazgatójának javaslatára az egészségügyért felelős miniszter jogkörébe tartozik.
A pályázat elbírálásának határideje: pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártától számított 60
napon belül.
A pályázati kiírás közzétételének helye: a pályázati felhívás megjelenik a KSZF és az ÁEEK honlapján.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet elektronikus úton, a humanpolitika3@aeek.hu e-mailcímen.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasokminiszteriuma és a www.aeek.hu honlapon, továbbá a Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger
Jenő Országos Traumatológiai Intézet honlapján szerezhetnek.
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.
***
Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a továbbiakban: ÁEEK) a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A.–20/B. §-a, 22/B. §-a, a munka törvénykönyvéről
szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208–211. §-a, valamint a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 4. §-ában és 7. §-ában
meghatározottak szerint, továbbá a gyógyintézetek vezetőjének és vezetőhelyetteseinek képesítési
követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási
szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet (a továbbiakban: EüMr.) 5. §-a és 6. §-a alapján
pályázatot hirdet Dombóvári Szent Lukács Kórház (7200 Dombóvár, Kórház u. 39–41.) gazdasági
igazgatói munkakör munkaviszony keretében történő ellátására.
Munkáltató: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 155. § (1)
bekezdés e) pontja, valamint a (4) bekezdés d) pontja alapján a munkaviszony létesítése és

megszüntetése az egészségügyért felelős miniszter kizárólagos jogkörébe tartozik, a díjazás
megállapítása az ÁEEK főigazgatójának jogkörébe tartozik, az egyéb munkáltatói jogok gyakorlására
az Intézmény főigazgatója jogosult.
Munkakör: gazdasági igazgató.
A jogviszony időtartama: legfeljebb 5 éves határozott időre szól, 3 hónapos próbaidő kikötésével.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Dombóvári Szent Lukács Kórház, 7200 Dombóvár, Kórház u. 39–41.
A gazdasági igazgató feladata: a szervezet működésével összefüggő gazdasági, pénzügyi és a
számviteli rendszer stratégiájának kialakítása és működtetése a mindenkor hatályos jogszabályok
figyelembevételével, teljes munkaidőben történő munkavégzés keretében.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
A gazdasági szervezet irányítása, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) rögzített feladatok ellátása, ezen belül:
– a költségvetési szerv előirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási,
adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátása,
– az intézmény működésével összefüggő gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelős irányítása,
– az intézmény működtetésével, üzemeltetésével, a beruházásokkal, a vagyon használatával
kapcsolatos feladatok ellátása,
– az intézmény éves költségvetésének és az előírt féléves és év végi beszámolóinak, pénzforgalmi
jelentéseinek elkészítése, a költségvetés és beszámolók adatai valódiságának biztosítása,
– a bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó előírások
érvényesítése,
– szoros együttműködés az ÁEEK-kel.
Munkabér: a gazdasági igazgató munkabére az Mt.-ben meghatározottak szerint az egészségügyi
intézmény költségvetésének figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.
Pályázati feltételek:
Az EüMr., valamint az Ávr. alapján:
– felsőoktatásban szerzett végzettség1, és emellett
– okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy ezzel
egyenértékű szakképesítés, vagy
– gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői – 2012. január 1. előtt az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti ellenjegyzői, vagy a számvitelről szóló 2000.
évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában

költségvetési szervnél szerzett legalább 5 éves igazolt szakmai gyakorlat, valamint mérlegképes
könyvelői szakképesítés vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség,
– legalább 3 éves vezetői gyakorlat2,
– a gazdasági vezetőnek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében
szerepelnie kell az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a
tevékenység ellátására jogosító engedéllyel,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség.
Az Mt. 211. § (2) bekezdése alapján a gazdasági igazgató
– nem szerezhet részesedést – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés
kivételével – a munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet is végző, vagy a
munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdálkodó szervezetben,
– nem köthet a saját nevében vagy javára a munkáltató tevékenységi körébe tartozó ügyletet,
– köteles bejelenteni, ha a hozzátartozója tagja a munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló
tevékenységet is folytató vagy a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdasági
társaságnak, vagy vezetőként munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesített az ilyen tevékenységet is
folytató munkáltatónál.
A felek az Mt. 211. § (2) bekezdésében foglaltaktól megállapodásuk alapján eltérhetnek.
A gazdasági igazgatói munkakör betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló
2007. évi CLII. törvény értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egészségügyi szolgáltatónál pénzügyi, gazdasági területen szerzett legalább 3–5 éves vezetői
gyakorlat vagy költségvetési szervnél pénzügyi, gazdasági területen szerzett legalább 3–5 éves
vezetői gyakorlat,
– közbeszerzési eljárásokra vonatkozó szakmai ismeretek, illetve gyakorlat,
– széles körű informatikai ismeretek,
– idegennyelv ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– végzettséget igazoló okiratok másolatai,
– a pályázó személyes adatait tartalmazó, részletes – a https://www.aeek.hu/felsovezetoipalyazatok weboldalról letölthető – fényképes szakmai adatlap,
– motivációs levél,

– az intézmény gazdasági vezetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes, 5 éves program,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,
– nyilatkozat, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának a véleményezők és a döntéshozók
részére történő sokszorosításához, továbbításához,
– a pályázati feltételként előírt vezetői beosztásban szerzett gyakorlat igazolása3.
A munkakör betölthetőségének időpontja várhatóan: a megbízási jogkör gyakorlója a pályázati
határidő lejártát követő 60 napon belül dönt a vezetői megbízásról.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyminisztérium Közszolgálati Személyzetfejlesztési
Főigazgatóság (a továbbiakban: KSZF) hivatalos oldalán történő közzétételtől számított 30 napon
belül.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az ÁEEK (1525 Budapest, 114. Pf. 32) címére történő megküldésével.
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
ÁEEK/DD/DSzLK/02, valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági Igazgatói pályázat: Dombóvári
Szent Lukács Kórház,
– elektronikus úton a humanpolitika3@aeek.hu e-mail-címre.
A pályázat benyújtása akkor tekinthető megtörténtnek, ha a feltüntetett határidőig mind postai,
mind elektronikus úton beérkezett a megadott címekre.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázati eljárás lefolytatása, illetve a pályázatok elbírálása
a Kjt. 20/A. §-ában, valamint a Kjt. vhr.-ben foglaltak szerint történik.
A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott
bizottság véleményezi. A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.
Az Eütv. 155. § (4) bekezdésének d) pontja alapján a gazdasági igazgatóval történő munkaviszony
létesítése az ÁEEK főigazgatójának javaslatára az egészségügyért felelős miniszter jogkörébe tartozik.
A pályázat elbírálásának határideje: pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártától számított 60
napon belül.
A pályázati kiírás közzétételének helye: a pályázati felhívás megjelenik a KSZF és az ÁEEK honlapján.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet elektronikus úton, a humanpolitika3@aeek.hu e-mailcímen.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasokminiszteriuma és a www.aeek.hu honlapon, továbbá a Dombóvári Szent Lukács Kórház honlapján
szerezhetnek.

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.
***
Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a továbbiakban: ÁEEK) a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A.–20/B. §-a, 22/B. §-a, a munka törvénykönyvéről
szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208–211. §-a, valamint a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 4. §-ában és 7. §-ában
meghatározottak szerint, továbbá a gyógyintézetek vezetőjének és vezetőhelyetteseinek képesítési
követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási
szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet (a továbbiakban: EüMr.) 5. §-a és 6. §-a alapján
pályázatot hirdet az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet (3000 Hatvan, Balassi Bálint út 16.)
gazdasági igazgatói munkakör munkaviszony keretében történő ellátására.
Munkáltató: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 155. § (1)
bekezdés e) pontja, valamint a (4) bekezdés d) pontja alapján a munkaviszony létesítése és
megszüntetése az egészségügyért felelős miniszter kizárólagos jogkörébe tartozik, a díjazás
megállapítása az ÁEEK főigazgatójának jogkörébe tartozik, az egyéb munkáltatói jogok gyakorlására
az Intézmény főigazgatója jogosult.
Munkakör: gazdasági igazgató.
A jogviszony időtartama: legfeljebb 5 éves határozott időre szól, 3 hónapos próbaidő kikötésével.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet, 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 16.
A gazdasági igazgató feladata: a szervezet működésével összefüggő gazdasági, pénzügyi és a
számviteli rendszer stratégiájának kialakítása és működtetése a mindenkor hatályos jogszabályok
figyelembevételével, teljes munkaidőben történő munkavégzés keretében.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
A gazdasági szervezet irányítása, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) rögzített feladatok ellátása, ezen belül:
– a költségvetési szerv előirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási,
adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátása,
– az intézmény működésével összefüggő gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelős irányítása,
– az intézmény működtetésével, üzemeltetésével, a beruházásokkal, a vagyon használatával
kapcsolatos feladatok ellátása,
– az intézmény éves költségvetésének és az előírt féléves és év végi beszámolóinak, pénzforgalmi
jelentéseinek elkészítése, a költségvetés és beszámolók adatai valódiságának biztosítása,

– a bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó előírások
érvényesítése,
– szoros együttműködés az ÁEEK-kel.
Munkabér: a gazdasági igazgató munkabére az Mt.-ben meghatározottak szerint az egészségügyi
intézmény költségvetésének figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.
Pályázati feltételek:
Az EüMr., valamint az Ávr. alapján:
– felsőoktatásban szerzett végzettség1, és emellett
– okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy ezzel
egyenértékű szakképesítés, vagy
– gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői – 2012. január 1. előtt az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti ellenjegyzői, vagy a számvitelről szóló 2000.
évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában
költségvetési szervnél szerzett legalább 5 éves igazolt szakmai gyakorlat, valamint mérlegképes
könyvelői szakképesítés vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség,
– legalább 3 éves vezetői gyakorlat2,
– a gazdasági vezetőnek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében
szerepelnie kell az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a
tevékenység ellátására jogosító engedéllyel,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség.
Az Mt. 211. § (2) bekezdése alapján a gazdasági igazgató
– nem szerezhet részesedést – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés
kivételével – a munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet is végző, vagy a
munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdálkodó szervezetben,
– nem köthet a saját nevében vagy javára a munkáltató tevékenységi körébe tartozó ügyletet,
– köteles bejelenteni, ha a hozzátartozója tagja a munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló
tevékenységet is folytató vagy a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdasági
társaságnak, vagy vezetőként munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesített az ilyen tevékenységet is
folytató munkáltatónál.
A felek az Mt. 211. § (2) bekezdésében foglaltaktól megállapodásuk alapján eltérhetnek.
A gazdasági igazgatói munkakör betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló
2007. évi CLII. törvény értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egészségügyi szolgáltatónál pénzügyi, gazdasági területen szerzett legalább 3–5 éves vezetői
gyakorlat vagy költségvetési szervnél pénzügyi, gazdasági területen szerzett legalább 3–5 éves
vezetői gyakorlat,
– közbeszerzési eljárásokra vonatkozó szakmai ismeretek, illetve gyakorlat,
– széles körű informatikai ismeretek,
– idegennyelv ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– végzettséget igazoló okiratok másolatai,
– a pályázó személyes adatait tartalmazó, részletes – a https://www.aeek.hu/felsovezetoipalyazatok weboldalról letölthető – fényképes szakmai adatlap,
– motivációs levél,
– az intézmény gazdasági vezetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes, 5 éves program,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,
– nyilatkozat, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának a véleményezők és a döntéshozók
részére történő sokszorosításához, továbbításához,
– a pályázati feltételként előírt vezetői beosztásban szerzett gyakorlat igazolása3.
A munkakör betölthetőségének időpontja várhatóan: a megbízási jogkör gyakorlója a pályázati
határidő lejártát követő 60 napon belül dönt a vezetői megbízásról.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyminisztérium Közszolgálati Személyzetfejlesztési
Főigazgatóság (a továbbiakban: KSZF) hivatalos oldalán történő közzétételtől számított 30 napon
belül.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az ÁEEK (1525 Budapest, 114. Pf. 32) címére történő megküldésével.
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ÁEEK/ÉM/ASK/02,
valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági Igazgatói pályázat: Albert Schweitzer KórházRendelőintézet,
– elektronikus úton a humanpolitika3@aeek.hu e-mail-címre.
A pályázat benyújtása akkor tekinthető megtörténtnek, ha a feltüntetett határidőig mind postai,
mind elektronikus úton beérkezett a megadott címekre.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázati eljárás lefolytatása, illetve a pályázatok elbírálása
a Kjt. 20/A. §-ában, valamint a Kjt. vhr.-ben foglaltak szerint történik.
A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott
bizottság véleményezi. A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.
Az Eütv. 155. § (4) bekezdésének d) pontja alapján a gazdasági igazgatóval történő munkaviszony
létesítése az ÁEEK főigazgatójának javaslatára az egészségügyért felelős miniszter jogkörébe tartozik.
A pályázat elbírálásának határideje: pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártától számított 60
napon belül.
A pályázati kiírás közzétételének helye: a pályázati felhívás megjelenik a KSZF és az ÁEEK honlapján.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet elektronikus úton, a humanpolitika3@aeek.hu e-mailcímen.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasokminiszteriuma és a www.aeek.hu honlapon, továbbá az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet
honlapján szerezhetnek.
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.
***
Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a továbbiakban: ÁEEK) a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A.–20/B. §-a, 22/B. §-a, a munka törvénykönyvéről
szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208–211. §-a, valamint a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 4. §-ában és 7. §-ában
meghatározottak szerint, továbbá a gyógyintézetek vezetőjének és vezetőhelyetteseinek képesítési
követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási
szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet (a továbbiakban: EüMr.) 5. §-a és 6. §-a alapján
pályázatot hirdet a Kanizsai Dorottya Kórház (8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2–8.) gazdasági
igazgatói munkakör munkaviszony keretében történő ellátására.
Munkáltató: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 155. § (1)
bekezdés e) pontja, valamint a (4) bekezdés d) pontja alapján a munkaviszony létesítése és
megszüntetése az egészségügyért felelős miniszter kizárólagos jogkörébe tartozik, a díjazás
megállapítása az ÁEEK főigazgatójának jogkörébe tartozik, az egyéb munkáltatói jogok gyakorlására
az Intézmény főigazgatója jogosult.
Munkakör: gazdasági igazgató.
A jogviszony időtartama: legfeljebb 5 éves határozott időre szól, 3 hónapos próbaidő kikötésével.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Kanizsai Dorottya Kórház, 8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2–8.

A gazdasági igazgató feladata: a szervezet működésével összefüggő gazdasági, pénzügyi és a
számviteli rendszer stratégiájának kialakítása és működtetése a mindenkor hatályos jogszabályok
figyelembevételével, teljes munkaidőben történő munkavégzés keretében.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
A gazdasági szervezet irányítása, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) rögzített feladatok ellátása, ezen belül:
– a költségvetési szerv előirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási,
adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátása,
– az intézmény működésével összefüggő gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelős irányítása,
– az intézmény működtetésével, üzemeltetésével, a beruházásokkal, a vagyon használatával
kapcsolatos feladatok ellátása,
– az intézmény éves költségvetésének és az előírt féléves és év végi beszámolóinak, pénzforgalmi
jelentéseinek elkészítése, a költségvetés és beszámolók adatai valódiságának biztosítása,
– a bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó előírások
érvényesítése,
– szoros együttműködés az ÁEEK-kel.
Munkabér: a gazdasági igazgató munkabére az Mt.-ben meghatározottak szerint az egészségügyi
intézmény költségvetésének figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.
Pályázati feltételek:
Az EüMr., valamint az Ávr. alapján:
– felsőoktatásban szerzett végzettség1, és emellett
– okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy ezzel
egyenértékű szakképesítés, vagy
– gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői – 2012. január 1. előtt az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti ellenjegyzői, vagy a számvitelről szóló 2000.
évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában
költségvetési szervnél szerzett legalább 5 éves igazolt szakmai gyakorlat, valamint mérlegképes
könyvelői szakképesítés vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség,
– legalább 3 éves vezetői gyakorlat2,
– a gazdasági vezetőnek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében
szerepelnie kell az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a
tevékenység ellátására jogosító engedéllyel,
– büntetlen előélet,

– cselekvőképesség.
Az Mt. 211. § (2) bekezdése alapján a gazdasági igazgató
– nem szerezhet részesedést – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés
kivételével – a munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet is végző, vagy a
munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdálkodó szervezetben,
– nem köthet a saját nevében vagy javára a munkáltató tevékenységi körébe tartozó ügyletet,
– köteles bejelenteni, ha a hozzátartozója tagja a munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló
tevékenységet is folytató vagy a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdasági
társaságnak, vagy vezetőként munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesített az ilyen tevékenységet is
folytató munkáltatónál.
A felek az Mt. 211. § (2) bekezdésében foglaltaktól megállapodásuk alapján eltérhetnek.
A gazdasági igazgatói munkakör betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló
2007. évi CLII. törvény értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egészségügyi szolgáltatónál pénzügyi, gazdasági területen szerzett legalább 3–5 éves vezetői
gyakorlat vagy költségvetési szervnél pénzügyi, gazdasági területen szerzett legalább 3–5 éves
vezetői gyakorlat,
– közbeszerzési eljárásokra vonatkozó szakmai ismeretek, illetve gyakorlat,
– széles körű informatikai ismeretek,
– idegennyelv ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– végzettséget igazoló okiratok másolatai,
– a pályázó személyes adatait tartalmazó, részletes – a https://www.aeek.hu/felsovezetoipalyazatok weboldalról letölthető – fényképes szakmai adatlap,
– motivációs levél,
– az intézmény gazdasági vezetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes, 5 éves program,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,
– nyilatkozat, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának a véleményezők és a döntéshozók
részére történő sokszorosításához, továbbításához,
– a pályázati feltételként előírt vezetői beosztásban szerzett gyakorlat igazolása3.

A munkakör betölthetőségének időpontja várhatóan: a megbízási jogkör gyakorlója a pályázati
határidő lejártát követő 60 napon belül dönt a vezetői megbízásról.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyminisztérium Közszolgálati Személyzetfejlesztési
Főigazgatóság (a továbbiakban: KSZF) hivatalos oldalán történő közzétételtől számított 30 napon
belül.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az ÁEEK (1525 Budapest, 114. Pf. 32) címére történő megküldésével.
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
ÁEEK/NyD/KDK/02, valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági Igazgatói pályázat: Kanizsai
Dorottya Kórház,
– elektronikus úton a humanpolitika3@aeek.hu e-mail-címre.
A pályázat benyújtása akkor tekinthető megtörténtnek, ha a feltüntetett határidőig mind postai,
mind elektronikus úton beérkezett a megadott címekre.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázati eljárás lefolytatása, illetve a pályázatok elbírálása
a Kjt. 20/A. §-ában, valamint a Kjt. vhr.-ben foglaltak szerint történik.
A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott
bizottság véleményezi. A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.
Az Eütv. 155. § (4) bekezdésének d) pontja alapján a gazdasági igazgatóval történő munkaviszony
létesítése az ÁEEK főigazgatójának javaslatára az egészségügyért felelős miniszter jogkörébe tartozik.
A pályázat elbírálásának határideje: pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártától számított 60
napon belül.
A pályázati kiírás közzétételének helye: a pályázati felhívás megjelenik a KSZF és az ÁEEK honlapján.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet elektronikus úton, a humanpolitika3@aeek.hu e-mailcímen.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasokminiszteriuma és a www.aeek.hu honlapon, továbbá az Kanizsai Dorottya Kórház honlapján
szerezhetnek.
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.
***
Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a továbbiakban: ÁEEK) a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A–20/B. §-a, 22/B. §-a, a munka törvénykönyvéről
szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208–211. §-a, valamint a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 4. §-ában és 7. §-ában

meghatározottak szerint, továbbá a gyógyintézetek vezetőjének és vezetőhelyetteseinek képesítési
követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási
szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet (a továbbiakban: EüMr.) 5. §-a és 6. §-a alapján
pályázatot hirdet az Orosházi Kórház (5900 Orosháza, Könd u. 59.) gazdasági igazgatói munkakör
munkaviszony keretében történő ellátására.
Munkáltató: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 155. § (1)
bekezdés e) pontja, valamint a (4) bekezdés d) pontja alapján a munkaviszony létesítése és
megszüntetése az egészségügyért felelős miniszter kizárólagos jogkörébe tartozik, a díjazás
megállapítása az ÁEEK főigazgatójának jogkörébe tartozik, az egyéb munkáltatói jogok gyakorlására
az Intézmény főigazgatója jogosult.
Munkakör: gazdasági igazgató.
A jogviszony időtartama: legfeljebb 5 éves határozott időre szól, 3 hónapos próbaidő kikötésével.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Orosházi Kórház, 5900 Orosháza, Könd u. 59.
A gazdasági igazgató feladata: a szervezet működésével összefüggő gazdasági, pénzügyi és a
számviteli rendszer stratégiájának kialakítása és működtetése a mindenkor hatályos jogszabályok
figyelembevételével, teljes munkaidőben történő munkavégzés keretében.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
A gazdasági szervezet irányítása, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) rögzített feladatok ellátása, ezen belül:
– a költségvetési szerv előirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási,
adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátása,
– az intézmény működésével összefüggő gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelős irányítása,
– az intézmény működtetésével, üzemeltetésével, a beruházásokkal, a vagyon használatával
kapcsolatos feladatok ellátása,
– az intézmény éves költségvetésének és az előírt féléves és év végi beszámolóinak, pénzforgalmi
jelentéseinek elkészítése, a költségvetés és beszámolók adatai valódiságának biztosítása,
– a bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó előírások
érvényesítése,
– szoros együttműködés az ÁEEK-kel.
Munkabér: a gazdasági igazgató munkabére az Mt.-ben meghatározottak szerint az egészségügyi
intézmény költségvetésének figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.
Pályázati feltételek:
Az EüMr., valamint az Ávr. alapján:

– felsőoktatásban szerzett végzettség1, és emellett
– okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy ezzel
egyenértékű szakképesítés, vagy
– gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői – 2012. január 1. előtt az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti ellenjegyzői, vagy a számvitelről szóló 2000.
évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában
költségvetési szervnél szerzett legalább 5 éves igazolt szakmai gyakorlat, valamint mérlegképes
könyvelői szakképesítés vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség,
– legalább 3 éves vezetői gyakorlat2,
– a gazdasági vezetőnek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében
szerepelnie kell az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a
tevékenység ellátására jogosító engedéllyel,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség.
Az Mt. 211. § (2) bekezdése alapján a gazdasági igazgató
– nem szerezhet részesedést – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés
kivételével – a munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet is végző, vagy a
munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdálkodó szervezetben,
– nem köthet a saját nevében vagy javára a munkáltató tevékenységi körébe tartozó ügyletet,
– köteles bejelenteni, ha a hozzátartozója tagja a munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló
tevékenységet is folytató vagy a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdasági
társaságnak, vagy vezetőként munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesített az ilyen tevékenységet is
folytató munkáltatónál.
A felek az Mt. 211. § (2) bekezdésében foglaltaktól megállapodásuk alapján eltérhetnek.
A gazdasági igazgatói munkakör betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló
2007. évi CLII. törvény értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egészségügyi szolgáltatónál pénzügyi, gazdasági területen szerzett legalább 3–5 éves vezetői
gyakorlat vagy költségvetési szervnél pénzügyi, gazdasági területen szerzett legalább 3–5 éves
vezetői gyakorlat,
– közbeszerzési eljárásokra vonatkozó szakmai ismeretek, illetve gyakorlat,
– széles körű informatikai ismeretek,
– idegennyelv ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– végzettséget igazoló okiratok másolatai,
– a pályázó személyes adatait tartalmazó, részletes – a https://www.aeek.hu/felsovezetoipalyazatok weboldalról letölthető – fényképes szakmai adatlap,
– motivációs levél,
– az intézmény gazdasági vezetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes, 5 éves program,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,
– nyilatkozat, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának a véleményezők és a döntéshozók
részére történő sokszorosításához, továbbításához,
– a pályázati feltételként előírt vezetői beosztásban szerzett gyakorlat igazolása3.
A munkakör betölthetőségének időpontja várhatóan: a megbízási jogkör gyakorlója a pályázati
határidő lejártát követő 60 napon belül dönt a vezetői megbízásról.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyminisztérium Közszolgálati Személyzetfejlesztési
Főigazgatóság (a továbbiakban: KSZF) hivatalos oldalán történő közzétételtől számított 30 napon
belül.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az ÁEEK (1525 Budapest, 114. Pf. 32) címére történő megküldésével.
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ÁEEK/DA/OK/02,
valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági Igazgatói pályázat: Orosházi Kórház,
– elektronikus úton a humanpolitika3@aeek.hu e-mail-címre.
A pályázat benyújtása akkor tekinthető megtörténtnek, ha a feltüntetett határidőig mind postai,
mind elektronikus úton beérkezett a megadott címekre.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázati eljárás lefolytatása, illetve a pályázatok elbírálása
a Kjt. 20/A. §-ában, valamint a Kjt. vhr.-ben foglaltak szerint történik.
A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott
bizottság véleményezi. A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.
Az Eütv. 155. § (4) bekezdésének d) pontja alapján a gazdasági igazgatóval történő munkaviszony
létesítése az ÁEEK főigazgatójának javaslatára az egészségügyért felelős miniszter jogkörébe tartozik.
A pályázat elbírálásának határideje: pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártától számított 60
napon belül.
A pályázati kiírás közzétételének helye: a pályázati felhívás megjelenik a KSZF és az ÁEEK honlapján.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet elektronikus úton, a humanpolitika3@aeek.hu e-mailcímen.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasokminiszteriuma és a www.aeek.hu honlapon, továbbá az Orosházi Kórház honlapján szerezhetnek.
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.
***
Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a továbbiakban: ÁEEK) a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A.–20/B. §-a, 22/B. §-a, a munka törvénykönyvéről
szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208–211. §-a, valamint a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 4. §-ában és 7. §-ában
meghatározottak szerint, továbbá a gyógyintézetek vezetőjének és vezetőhelyetteseinek képesítési
követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási
szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet (a továbbiakban: EüMr.) 5. §-a és 6. §-a alapján
pályázatot hirdet az Almási Balogh Pál Kórház (3600 Ózd, Béke u. 1–3.) gazdasági igazgatói
munkakör munkaviszony keretében történő ellátására.
Munkáltató: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 155. § (1)
bekezdés e) pontja, valamint a (4) bekezdés d) pontja alapján a munkaviszony létesítése és
megszüntetése az egészségügyért felelős miniszter kizárólagos jogkörébe tartozik, a díjazás
megállapítása az ÁEEK főigazgatójának jogkörébe tartozik, az egyéb munkáltatói jogok gyakorlására
az Intézmény főigazgatója jogosult.
Munkakör: gazdasági igazgató.
A jogviszony időtartama: legfeljebb 5 éves határozott időre szól, 3 hónapos próbaidő kikötésével.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Almási Balogh Pál Kórház, 3600 Ózd, Béke u. 1–3.
A gazdasági igazgató feladata: a szervezet működésével összefüggő gazdasági, pénzügyi és a
számviteli rendszer stratégiájának kialakítása és működtetése a mindenkor hatályos jogszabályok
figyelembevételével, teljes munkaidőben történő munkavégzés keretében.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
A gazdasági szervezet irányítása, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) rögzített feladatok ellátása, ezen belül:
– a költségvetési szerv előirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási,
adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátása,
– az intézmény működésével összefüggő gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelős irányítása,

– az intézmény működtetésével, üzemeltetésével, a beruházásokkal, a vagyon használatával
kapcsolatos feladatok ellátása,
– az intézmény éves költségvetésének és az előírt féléves és év végi beszámolóinak, pénzforgalmi
jelentéseinek elkészítése, a költségvetés és beszámolók adatai valódiságának biztosítása,
– a bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó előírások
érvényesítése,
– szoros együttműködés az ÁEEK-kel.
Munkabér: a gazdasági igazgató munkabére az Mt.-ben meghatározottak szerint az egészségügyi
intézmény költségvetésének figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.
Pályázati feltételek:
Az EüMr., valamint az Ávr. alapján:
– felsőoktatásban szerzett végzettség1, és emellett
– okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy ezzel
egyenértékű szakképesítés, vagy
– gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői – 2012. január 1. előtt az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti ellenjegyzői, vagy a számvitelről szóló 2000.
évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában
költségvetési szervnél szerzett legalább 5 éves igazolt szakmai gyakorlat, valamint mérlegképes
könyvelői szakképesítés vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség,
– legalább 3 éves vezetői gyakorlat2,
– a gazdasági vezetőnek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében
szerepelnie kell az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a
tevékenység ellátására jogosító engedéllyel,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség.
Az Mt. 211. § (2) bekezdése alapján a gazdasági igazgató
– nem szerezhet részesedést – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés
kivételével – a munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet is végző, vagy a
munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdálkodó szervezetben,
– nem köthet a saját nevében vagy javára a munkáltató tevékenységi körébe tartozó ügyletet,
– köteles bejelenteni, ha a hozzátartozója tagja a munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló
tevékenységet is folytató vagy a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdasági
társaságnak, vagy vezetőként munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesített az ilyen tevékenységet is
folytató munkáltatónál.

A felek az Mt. 211. § (2) bekezdésében foglaltaktól megállapodásuk alapján eltérhetnek.
A gazdasági igazgatói munkakör betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló
2007. évi CLII. törvény értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egészségügyi szolgáltatónál pénzügyi, gazdasági területen szerzett legalább 3–5 éves vezetői
gyakorlat vagy költségvetési szervnél pénzügyi, gazdasági területen szerzett legalább 3–5 éves
vezetői gyakorlat,
– közbeszerzési eljárásokra vonatkozó szakmai ismeretek, illetve gyakorlat,
– széles körű informatikai ismeretek,
– idegennyelv ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– végzettséget igazoló okiratok másolatai,
– a pályázó személyes adatait tartalmazó, részletes – a https://www.aeek.hu/felsovezetoipalyazatok weboldalról letölthető – fényképes szakmai adatlap,
– motivációs levél,
– az intézmény gazdasági vezetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes, 5 éves program,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,
– nyilatkozat, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának a véleményezők és a döntéshozók
részére történő sokszorosításához, továbbításához,
– a pályázati feltételként előírt vezetői beosztásban szerzett gyakorlat igazolása3.
A munkakör betölthetőségének időpontja várhatóan: a megbízási jogkör gyakorlója a pályázati
határidő lejártát követő 60 napon belül dönt a vezetői megbízásról.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyminisztérium Közszolgálati Személyzetfejlesztési
Főigazgatóság (a továbbiakban: KSZF) hivatalos oldalán történő közzétételtől számított 30 napon
belül.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az ÁEEK (1525 Budapest, 114. Pf. 32) címére történő megküldésével.
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
ÁEEK/ÉM/ABPK/02, valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági Igazgatói pályázat: Almási Balogh
Pál Kórház,
– elektronikus úton a humanpolitika3@aeek.hu e-mail-címre.

A pályázat benyújtása akkor tekinthető megtörténtnek, ha a feltüntetett határidőig mind postai,
mind elektronikus úton beérkezett a megadott címekre.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázati eljárás lefolytatása, illetve a pályázatok elbírálása
a Kjt. 20/A. §-ában, valamint a Kjt. vhr.-ben foglaltak szerint történik.
A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott
bizottság véleményezi. A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.
Az Eütv. 155. § (4) bekezdésének d) pontja alapján a gazdasági igazgatóval történő munkaviszony
létesítése az ÁEEK főigazgatójának javaslatára az egészségügyért felelős miniszter jogkörébe tartozik.
A pályázat elbírálásának határideje: pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártától számított 60
napon belül.
A pályázati kiírás közzétételének helye: a pályázati felhívás megjelenik a KSZF és az ÁEEK honlapján.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet elektronikus úton, a humanpolitika3@aeek.hu e-mailcímen.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasokminiszteriuma és a www.aeek.hu honlapon, továbbá az Almási Balogh Pál Kórház honlapján
szerezhetnek.
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.
***
Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a továbbiakban: ÁEEK) a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A.–20/B. §-a, 22/B. §-a, a munka törvénykönyvéről
szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208–211. §-a, valamint a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 4. §-ában és 7. §-ában
meghatározottak szerint, továbbá a gyógyintézetek vezetőjének és vezetőhelyetteseinek képesítési
követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási
szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet (a továbbiakban: EüMr.) 5. §-a és 6. §-a alapján
pályázatot hirdet a Siófoki Kórház-Rendelőintézet (8600 Siófok, Semmelweis u. 1.) gazdasági
igazgatói munkakör munkaviszony keretében történő ellátására.
Munkáltató: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 155. § (1)
bekezdés e) pontja, valamint a (4) bekezdés d) pontja alapján a munkaviszony létesítése és
megszüntetése az egészségügyért felelős miniszter kizárólagos jogkörébe tartozik, a díjazás
megállapítása az ÁEEK főigazgatójának jogkörébe tartozik, az egyéb munkáltatói jogok gyakorlására
az Intézmény főigazgatója jogosult.
Munkakör: gazdasági igazgató.
A jogviszony időtartama: legfeljebb 5 éves határozott időre szól, 3 hónapos próbaidő kikötésével.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Siófoki Kórház-Rendelőintézet, 8600 Siófok, Semmelweis u. 1.
A gazdasági igazgató feladata: a szervezet működésével összefüggő gazdasági, pénzügyi és a
számviteli rendszer stratégiájának kialakítása és működtetése a mindenkor hatályos jogszabályok
figyelembevételével, teljes munkaidőben történő munkavégzés keretében.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
A gazdasági szervezet irányítása, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) rögzített feladatok ellátása, ezen belül:
– a költségvetési szerv előirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási,
adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátása,
– az intézmény működésével összefüggő gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelős irányítása,
– az intézmény működtetésével, üzemeltetésével, a beruházásokkal, a vagyon használatával
kapcsolatos feladatok ellátása,
– az intézmény éves költségvetésének és az előírt féléves és év végi beszámolóinak, pénzforgalmi
jelentéseinek elkészítése, a költségvetés és beszámolók adatai valódiságának biztosítása,
– a bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó előírások
érvényesítése,
– szoros együttműködés az ÁEEK-kel.
Munkabér: a gazdasági igazgató munkabére az Mt.-ben meghatározottak szerint az egészségügyi
intézmény költségvetésének figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.
Pályázati feltételek:
Az EüMr., valamint az Ávr. alapján:
– felsőoktatásban szerzett végzettség1, és emellett
– okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy ezzel
egyenértékű szakképesítés, vagy
– gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői – 2012. január 1. előtt az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti ellenjegyzői, vagy a számvitelről szóló 2000.
évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában
költségvetési szervnél szerzett legalább 5 éves igazolt szakmai gyakorlat, valamint mérlegképes
könyvelői szakképesítés vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség,
– legalább 3 éves vezetői gyakorlat2,

– a gazdasági vezetőnek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében
szerepelnie kell az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a
tevékenység ellátására jogosító engedéllyel,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség.
Az Mt. 211. § (2) bekezdése alapján a gazdasági igazgató
– nem szerezhet részesedést – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés
kivételével – a munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet is végző, vagy a
munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdálkodó szervezetben,
– nem köthet a saját nevében vagy javára a munkáltató tevékenységi körébe tartozó ügyletet,
– köteles bejelenteni, ha a hozzátartozója tagja a munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló
tevékenységet is folytató vagy a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdasági
társaságnak, vagy vezetőként munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesített az ilyen tevékenységet is
folytató munkáltatónál.
A felek az Mt. 211. § (2) bekezdésében foglaltaktól megállapodásuk alapján eltérhetnek.
A gazdasági igazgatói munkakör betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló
2007. évi CLII. törvény értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egészségügyi szolgáltatónál pénzügyi, gazdasági területen szerzett legalább 3–5 éves vezetői
gyakorlat vagy költségvetési szervnél pénzügyi, gazdasági területen szerzett legalább 3–5 éves
vezetői gyakorlat,
– közbeszerzési eljárásokra vonatkozó szakmai ismeretek, illetve gyakorlat,
– széles körű informatikai ismeretek,
– idegennyelv ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– végzettséget igazoló okiratok másolatai,
– a pályázó személyes adatait tartalmazó, részletes – a https://www.aeek.hu/felsovezetoipalyazatok weboldalról letölthető – fényképes szakmai adatlap,
– motivációs levél,
– az intézmény gazdasági vezetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes, 5 éves program,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,

– nyilatkozat, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának a véleményezők és a döntéshozók
részére történő sokszorosításához, továbbításához,
– a pályázati feltételként előírt vezetői beosztásban szerzett gyakorlat igazolása3.
A munkakör betölthetőségének időpontja várhatóan: a megbízási jogkör gyakorlója a pályázati
határidő lejártát követő 60 napon belül dönt a vezetői megbízásról.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyminisztérium Közszolgálati Személyzetfejlesztési
Főigazgatóság (a továbbiakban: KSZF) hivatalos oldalán történő közzétételtől számított 30 napon
belül.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az ÁEEK (1525 Budapest, 114. Pf. 32) címére történő megküldésével.
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ÁEEK/DD/SKR/02,
valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági Igazgatói pályázat: Siófoki Kórház-Rendelőintézet,
– elektronikus úton a humanpolitika3@aeek.hu e-mail-címre.
A pályázat benyújtása akkor tekinthető megtörténtnek, ha a feltüntetett határidőig mind postai,
mind elektronikus úton beérkezett a megadott címekre.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázati eljárás lefolytatása, illetve a pályázatok elbírálása
a Kjt. 20/A. §-ában, valamint a Kjt. vhr.-ben foglaltak szerint történik.
A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott
bizottság véleményezi. A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.
Az Eütv. 155. § (4) bekezdésének d) pontja alapján a gazdasági igazgatóval történő munkaviszony
létesítése az ÁEEK főigazgatójának javaslatára az egészségügyért felelős miniszter jogkörébe tartozik.
A pályázat elbírálásának határideje: pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártától számított 60
napon belül.
A pályázati kiírás közzétételének helye: a pályázati felhívás megjelenik a KSZF és az ÁEEK honlapján.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet elektronikus úton, a humanpolitika3@aeek.hu e-mailcímen.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasokminiszteriuma és a www.aeek.hu honlapon, továbbá a Siófoki Kórház-Rendelőintézet honlapján
szerezhetnek.
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.
***
Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a továbbiakban: ÁEEK) a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A.–20/B. §-a, 22/B. §-a, a munka törvénykönyvéről

szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208–211. §-a, valamint a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 4. §-ában és 7. §-ában
meghatározottak szerint, továbbá a gyógyintézetek vezetőjének és vezetőhelyetteseinek képesítési
követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási
szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet (a továbbiakban: EüMr.) 5. §-a és 6. §-a alapján
pályázatot hirdet a Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház (2026 Visegrád, Gizella telep)
gazdasági igazgatói munkakör munkaviszony keretében történő ellátására.
Munkáltató: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 155. § (1)
bekezdés e) pontja, valamint a (4) bekezdés d) pontja alapján a munkaviszony létesítése és
megszüntetése az egészségügyért felelős miniszter kizárólagos jogkörébe tartozik, a díjazás
megállapítása az ÁEEK főigazgatójának jogkörébe tartozik, az egyéb munkáltatói jogok gyakorlására
az Intézmény főigazgatója jogosult.
Munkakör: gazdasági igazgató.
A jogviszony időtartama: legfeljebb 5 éves határozott időre szól, 3 hónapos próbaidő kikötésével.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház, 2026 Visegrád, Gizella
telep.
A gazdasági igazgató feladata: a szervezet működésével összefüggő gazdasági, pénzügyi és a
számviteli rendszer stratégiájának kialakítása és működtetése a mindenkor hatályos jogszabályok
figyelembevételével, teljes munkaidőben történő munkavégzés keretében.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
A gazdasági szervezet irányítása, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) rögzített feladatok ellátása, ezen belül:
– a költségvetési szerv előirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási,
adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátása,
– az intézmény működésével összefüggő gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelős irányítása,
– az intézmény működtetésével, üzemeltetésével, a beruházásokkal, a vagyon használatával
kapcsolatos feladatok ellátása,
– az intézmény éves költségvetésének és az előírt féléves és év végi beszámolóinak, pénzforgalmi
jelentéseinek elkészítése, a költségvetés és beszámolók adatai valódiságának biztosítása,
– a bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó előírások
érvényesítése,
– szoros együttműködés az ÁEEK-kel.

Munkabér: a gazdasági igazgató munkabére az Mt.-ben meghatározottak szerint az egészségügyi
intézmény költségvetésének figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.
Pályázati feltételek:
Az EüMr., valamint az Ávr. alapján:
– felsőoktatásban szerzett végzettség1, és emellett
– okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy ezzel
egyenértékű szakképesítés, vagy
– gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői – 2012. január 1. előtt az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti ellenjegyzői, vagy a számvitelről szóló 2000.
évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában
költségvetési szervnél szerzett legalább 5 éves igazolt szakmai gyakorlat, valamint mérlegképes
könyvelői szakképesítés vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség,
– legalább 3 éves vezetői gyakorlat2,
– a gazdasági vezetőnek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében
szerepelnie kell az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a
tevékenység ellátására jogosító engedéllyel,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség.
Az Mt. 211. § (2) bekezdése alapján a gazdasági igazgató
– nem szerezhet részesedést – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés
kivételével – a munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet is végző, vagy a
munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdálkodó szervezetben,
– nem köthet a saját nevében vagy javára a munkáltató tevékenységi körébe tartozó ügyletet,
– köteles bejelenteni, ha a hozzátartozója tagja a munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló
tevékenységet is folytató vagy a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdasági
társaságnak, vagy vezetőként munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesített az ilyen tevékenységet is
folytató munkáltatónál.
A felek az Mt. 211. § (2) bekezdésében foglaltaktól megállapodásuk alapján eltérhetnek.
A gazdasági igazgatói munkakör betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló
2007. évi CLII. törvény értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egészségügyi szolgáltatónál pénzügyi, gazdasági területen szerzett legalább 3–5 éves vezetői
gyakorlat vagy költségvetési szervnél pénzügyi, gazdasági területen szerzett legalább 3–5 éves
vezetői gyakorlat,

– közbeszerzési eljárásokra vonatkozó szakmai ismeretek, illetve gyakorlat,
– széles körű informatikai ismeretek,
– idegennyelv ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– végzettséget igazoló okiratok másolatai,
– a pályázó személyes adatait tartalmazó, részletes – a https://www.aeek.hu/felsovezetoipalyazatok weboldalról letölthető – fényképes szakmai adatlap,
– motivációs levél,
– az intézmény gazdasági vezetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes, 5 éves program,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,
– nyilatkozat, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának a véleményezők és a döntéshozók
részére történő sokszorosításához, továbbításához,
– a pályázati feltételként előírt vezetői beosztásban szerzett gyakorlat igazolása 3.
A munkakör betölthetőségének időpontja várhatóan: a megbízási jogkör gyakorlója a pályázati
határidő lejártát követő 60 napon belül dönt a vezetői megbízásról.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyminisztérium Közszolgálati Személyzetfejlesztési
Főigazgatóság (a továbbiakban: KSZF) hivatalos oldalán történő közzétételtől számított 30 napon
belül.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az ÁEEK (1525 Budapest, 114. Pf. 32) címére történő megküldésével.
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
ÁEEK/KM2/SzKD/02, valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági Igazgatói pályázat: Szent Kozma
és Damján Rehabilitációs Szakkórház,
– elektronikus úton a humanpolitika3@aeek.hu e-mail-címre.
A pályázat benyújtása akkor tekinthető megtörténtnek, ha a feltüntetett határidőig mind postai,
mind elektronikus úton beérkezett a megadott címekre.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázati eljárás lefolytatása, illetve a pályázatok elbírálása
a Kjt. 20/A. §-ában, valamint a Kjt. vhr.-ben foglaltak szerint történik.
A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott
bizottság véleményezi. A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.
Az Eütv. 155. § (4) bekezdésének d) pontja alapján a gazdasági igazgatóval történő munkaviszony
létesítése az ÁEEK főigazgatójának javaslatára az egészségügyért felelős miniszter jogkörébe tartozik.

A pályázat elbírálásának határideje: pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártától számított 60
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Szakkórház honlapján szerezhetnek.
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bizonyítvány csatolása, avagy az oklevélben tanúsított végzettség, ill. képzettség, a nemzeti
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben meghatározott végzettségnek/képzettségnek
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egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon képesítést szerzett.
3

Vezetői gyakorlatként vezetői vagy magasabb vezetői (közép- vagy felső vezetői) gyakorlat egyaránt
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