
2020. EüK. 20. szám pályázati felhívás 

(hatályos: 2020.12.14 - ) 

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 (a továbbiakban: Kjt.) 20/A. §-a-a alapján 

pályázatot hirdet az Gasztroenterológiai Profil (III. progresszivitási szint) profilvezető 

főorvos beosztás ellátására. 

Közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű. 

Vezetői megbízás időtartama: 5 év. 

Munkakörhöz kapcsolódó lényeges feladatok: a Gasztroenterológiai Profilon a profil szakmai 

munkájának tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése. 

Pályázati feltételek: 

–    orvosi diploma, 

–    belgyógyászat szakvizsga, 

–    gasztroenterológia szakvizsga, 

–    operatív endoszkópiában való jártasság, 

–    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: a www.kozigallas.gov.hu honlapon való megjelenéstől számított 30 

nap (2020. december 25.). 

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

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

úton benyújtani. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYVEZETŐI 

ÉS ORVOSVEZETŐI ÁLLÁSOKRA 

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

évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet 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. december 31. 

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

telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

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

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

80/2020, valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető főorvos, vagy 

–    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 Felső-

Szabolcsi Kórház fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. január 31. 

A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. november 22. 

*** 

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 I. Mozgásszervi rehabilitációs 

osztály osztályvezető főorvos munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

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

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: 3060 Pásztó, Semmelweis út 15–17. 

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



–    mozgásszervi rehabilitációs osztályon szakorvosi munkakörben szakorvosi feladatok ellátása, a 

munkaköri leírás, szakmai protokollok, irányelvek alapján, 

–    az osztály szakmai tevékenységének szervezése, működésének szakmai irányítása, ellenőrzése. 

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

megállapodás – kiemelt bérezés, szükség esetén szolgálati lakást, lakhatási támogatást biztosítunk – 

az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

–    orvosi diploma, rehabilitációs szakorvosi képesítés (orvosi rehabilitáció, mozgásszervi 

rehabilitáció, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás), 

–    rehabilitációs szakorvos – legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat, 

–    magyar állampolgárság, 

–    büntetlen előélet, 

–    egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

–    belgyógyászat és társszakmáiból szakképesítés, 

–    legalább 3 év vezetői tapasztalat, 

–    mozgáselemző tudományos munkában való részvételre nyitottság. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

–    szakmai önéletrajz, szakmai vezető program, 

–    orvosi diploma, szakképzettséget igazoló okiratok másolata, 

–    érvényes erkölcsi bizonyítvány, 

–    igazolás kamarai tagságról, működési nyilvántartás érvényességéről, 

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

összefüggésben szükséges – kezeléshez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2021. január 25. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 3. 

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/6-49/2020., valamint a munkakör megnevezését: I. Mozgásszervi rehabilitációs osztály – 

Osztályvezető főorvos, 

–    elektronikus úton Margit Kórház Pásztó részére a munkaugy@pkorhaz.hu 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: 2021. január 15. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 

–    Margit Kórház Pásztó honlapja: www.pkorhaz.hu, 

–    Állami Egészségügyi Ellátó Központ honlapja. 

A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. december 1. 

*** 

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

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

Erzsébet Kórház Csecsemő- és gyermekosztály osztályvezető főorvos beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

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

A munkavégzés helye: 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9. 

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

–    szakorvosi munkakörben szakorvosi feladatok ellátása, 

–    csecsemő- és gyermekosztály szakmai tevékenységének szervezése, működésének szakmai 

irányítása, ellenőrzése. 

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

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

egyedi megállapodásban foglaltak (bérezés megállapodás szerint, szükség esetén szolgálati lakást 

biztosítunk) az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

–    általános orvosi diploma, 

–    szakirányhoz kapcsolódó szakvizsga, 



–    egészségügyi alkalmasság, 

–    büntetlen előélet, 

–    cselekvőképesség, 

–    érvényes működési nyilvántartás, 

–    kamarai tagság. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

–    szakmai önéletrajz, 

–    szakmai vezetői program, 

–    három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

–    iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata, 

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

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

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

oldaláról, 

–    érvényes működési engedély és kamarai tagság igazolása, 

–    publikációk, előadások címjegyzéke. 

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

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 15. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kovács Lajos mb. főigazgató nyújt, a 06 

(47) 525-302-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

–    postai úton, a pályázatnak a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház címére történő megküldésével (3980 

Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 

azonosító számot: 01/12/2020, valamint a beosztás megnevezését: csecsemő- és gyermekgyógyász 

osztályvezető főorvos, 

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

keresztül, 

–    személyesen: dr. Kovács Lajos mb. főigazgató részére (3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.). 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatról az mb. főigazgató dönt, a Véleményező 

Bizottság állásfoglalása alapján. 



A pályázat elbírálásának határideje: 2021. január 29. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

–    Munkáltató honlapja – 2020. december 8. 

–    www.kozigallas.gov.hu – 2020. december 8. 

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

*** 

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

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

Erzsébet Kórház pszichiátriai osztály osztályvezető főorvos beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

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

A munkavégzés helye: 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9. 

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

–    szakorvosi munkakörben szakorvosi feladatok ellátása, 

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

ellenőrzése. 

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

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

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

lakást, lakhatási támogatást biztosítunk) az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

–    általános orvosi diploma, 

–    szakirányhoz kapcsolódó szakvizsga, 

–    egészségügyi alkalmasság, 

–    büntetlen előélet, 

–    cselekvőképesség, 

–    érvényes működési nyilvántartás és kamarai tagság. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

–    szakmai önéletrajz, 



–    szakmai vezetői program, 

–    három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

–    iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata, 

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

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

letölthető 

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

–    érvényes működési nyilvántartás és kamarai tagság igazolása, 

–    publikációk, előadások címjegyzéke. 

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

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 15. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kovács Lajos mb. főigazgató nyújt, a 06 

(47) 525-302-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

–    postai úton, a pályázatnak a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház címére történő megküldésével (3980 

Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 

azonosító számot: 01/12/2020, valamint a beosztás megnevezését: pszichiátriai osztály osztályvezető 

főorvos, 

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

keresztül, 

–    személyesen: dr. Kovács Lajos mb. főigazgatónál (3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.). 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatról az mb. főigazgató dönt, a véleményező 

bizottság állásfoglalása alapján. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. január 29. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

–    Munkáltató honlapja – 2020. december 8. 

–    www.kozigallas.gov.hu – 2020. december 8. 

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

*** 



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

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

Erzsébet Kórház neurológiai osztály osztályvezető főorvos beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

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

A munkavégzés helye: 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9. 

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

–    szakorvosi munkakörben szakorvosi feladatok ellátása, 

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

ellenőrzése. 

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

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

egyedi megállapodásban foglaltak az irányadók (kiemelt bérezés és kiemelt ügyeleti díj, szükség 

esetén szolgálati lakást, lakhatási támogatást biztosítunk). 

Pályázati feltételek: 

–    általános orvosi diploma, 

–    szakirányhoz kapcsolódó szakvizsga, 

–    egészségügyi alkalmasság, 

–    büntetlen előélet, 

–    cselekvőképesség, 

–    érvényes működési engedély és kamarai tagság. 

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

tapasztalat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

–    szakmai önéletrajz, 

–    szakmai vezetői program, 

–    három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

–    iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata, 

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

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



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

oldaláról, 

–    érvényes működési engedély és kamarai tagság igazolása, 

–    publikációk, előadások címjegyzéke. 

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

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 15. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kovács Lajos mb. főigazgató nyújt, a 06 

(47) 525-302-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

–    postai úton, a pályázatnak a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház címére történő megküldésével (3980 

Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 

azonosító számot: 01/12/2020, valamint a beosztás megnevezését: neurológiai osztály osztályvezető 

főorvos, 

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

keresztül, 

–    személyesen: dr. Kovács Lajos mb. főigazgató (3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.). 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatról az mb. főigazgató dönt, a véleményező 

bizottság állásfoglalása alapján. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. január 29. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

–    www.kozigallas.hu – 2020. december 8. 

–    munkáltató honlapja – 2020. december 8. 

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

*** 

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

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

Erzsébet Kórház Központi Intenzív Osztály osztályvezető főorvos beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

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



A munkavégzés helye: 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9. 

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

–    szakorvosi munkakörben szakorvosi feladatok ellátása, 

–    a Központi Intenzív Osztály szakmai tevékenységének szervezése, működésének szakmai 

irányítása, ellenőrzése. 

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

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

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

lakást, lakhatási támogatást biztosítunk) az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

–    általános orvosi diploma, 

–    szakirányhoz kapcsolódó szakvizsga, 

–    egészségügyi alkalmasság, 

–    büntetlen előélet, 

–    cselekvőképesség, 

–    érvényes működési nyilvántartás és kamarai tagság. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

–    szakmai önéletrajz, 

–    szakmai vezetői program, 

–    három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

–    iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata, 

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

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

letölthető 

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

–    érvényes működési nyilvántartás és kamarai tagság igazolása, 

–    publikációk, előadások címjegyzéke. 

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

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 28. 



A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kovács Lajos mb. főigazgató nyújt, a 06 

(47) 525-302-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

–    postai úton, a pályázatnak a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház címére történő megküldésével (3980 

Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 

azonosító számot: 01/12/2020, valamint a beosztás megnevezését: Központi Intenzív Osztály 

osztályvezető főorvos, 

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

keresztül, 

–    személyesen: dr. Kovács Lajos mb. főigazgatónál (3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.). 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatról az mb. főigazgató dönt, a véleményező 

bizottság állásfoglalása alapján. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 31. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

–    munkáltató honlapja – 2020. december 8. 

–    www.kozigallas.gov.hu – 2020. december 8. 

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

*** 

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

hirdet Szülészet-Nőgyógyászati Osztályára osztályvezető főorvosi beosztásra, szakorvosi munkakör 

ellátása mellett. 

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

Bérezés: megegyezés szerint. 

Pályázati feltétel: 

–    szülészet-nőgyógyászat szakvizsga, 

–    legalább 10 éves szakorvosi gyakorlat, 

–    büntetlen előélet. 

Előnyt jelent: 

–    vezetői gyakorlat, 

–    laporoszkópos beavatkozások gyakorlati alkalmazásában való jártasság, 

–    második, illetve harmadik szakvizsga, 



–    tudományos fokozat, 

–    idegennyelv ismerete. 

Ellátandó feladat: 

–    a Szülészet-Nőgyógyászati Osztályon és a hozzá tartozó járóbeteg-szakellátásban szakorvosi 

feladatok ellátása és ügyeletben való részvétel munkaköri leírás szerint, 

–    az osztály szakmai vezetése, vezetésével összefüggő szervezési feladatok végrehajtása, az osztályt 

érintő szakmai protokollok betartása, a változások nyomon követése, 

–    a jogszabályi előírásoknak, valamint a területi ellátási kötelezettségnek megfelelő működtetés. 

A pályázati jelentkezéshez csatolandók: 

–    végzettséget igazoló okmányok másolata, 

–    részletes szakmai önéletrajz, 

–    vezetői koncepció, 

–    előadások, publikációk listája, 

–    működési nyilvántartás érvényesítéséről szóló határozat, 

–    kamarai tagság igazolása, 

–    3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány (erkölcsi), 

–    hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában résztvevők betekintési jogához, valamint 

vagyonnyilatkozat-tételhez. 

Jelentkezési határidő: 2021. január 15. 

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat elbírálása a benyújtási határidőt követő 30 napon 

belül. 

Az állás betölthetőségének időpontja: az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtása: a pályázati anyagot az intézmény Humánpolitikai Osztályára (a fentiekben 

megjelölt másolatokkal, önéletrajzzal együtt) a 2800 Tatabánya, Dózsa György út 77. címre, vagy 

elektronikusan 

a toncsa.ildiko@tatabanyakorhaz.hu e-mail-címre kérjük benyújtani. Telefon: 06 (34) 515-469. 

A borítékra kérjük ráírni: “Pályázat osztályvezető főorvosi álláshelyre”. 

A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. december 1. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSHEZ KÖTÖTT VEZETŐI 

ÉS EGYÉB ÁLLÁSOKRA 



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

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

Erzsébet Kórház élelmezésvezető beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

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

A munkavégzés helye: 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9. 

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

–    az intézet élelmezési részlegének vezetése, irányítása, 

–    a betegek és dolgozók étkeztetésének szakszerű ellátása a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-

egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet alapján. 

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

irányadók. 

Pályázati feltételek: 

–    felsőfokú végzettség, dietetikus, 

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

–    hasonló területen szerzett, legalább 1–3 év szakmai tapasztalat, 

–    gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások), 

–    egészségügyi alkalmasság, 

–    büntetlen előélet, cselekvőképesség, 

–    érvényes működési nyilvántartás, 

–    kamarai tagság, 

–    a beosztásra irányuló hatályos szabályok ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

–    szakmai önéletrajz, 

–    szakmai vezetői program, 

–    három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

–    iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata, 



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

vevők megismerjék, a pályázó személyes adatait a pályázattal kapcsolatban kezeljék, amely letölthető 

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

–    érvényes működési nyilvántartás és kamarai tagság igazolása. 

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

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 15. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lukács Piroska gazdasági igazgató nyújt, a 06 

(47) 525-302-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

–    postai úton, a pályázatnak a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház címére történő megküldésével (3980 

Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 

azonosító számot: 01/12/2020, valamint a beosztás megnevezését: Élelmezésvezető, 

–    elektronikus úton Lukács Piroska részére az allas@svoek.hu e-mail-címen keresztül, 

–    személyesen: Lukács Piroska gazdasági igazgató részére (3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.) 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokról a mb. főigazgató dönt, a Véleményező 

Bizottság állásfoglalása alapján. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. január 29. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

–    Munkáltató honlapja – 2020. december 8. 

–    www.kozigallas.gov.hu – 2020. december 8. 

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

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSHEZ NEM KÖTÖTT VEZETŐI 

ÉS EGYÉB ÁLLÁSOKRA 

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

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

Osztályra osztályvezető beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

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

A munkavégzés helye: 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9. 



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

Osztály alá tartozó szervezeti egységek irányítása. 

Pénzügyi – számviteli csoport: 

–    az intézet pénzügyi műveleteinek elvégzése, 

–    pénzügyi helyzet rendszeres kimutatása, elemzése, 

–    az intézet követeléseinek minősítése, nyilvántartása, behajtatása, 

–    számlázás, 

–    pénzforgalommal kapcsolatos munkák lebonyolítása, 

–    bérlőkkel való kapcsolattartás, 

–    tárgyi eszközök, beruházások elszámolása, nyilvántartása, 

–    készletek főkönyvi elszámolása, 

–    árbevétel és egyéb bevételek könyvelése, 

–    főkönyvi és folyószámla kivonatok készítése, 

–    beszámoló és vagyonkimutatás elkészítése, 

–    külső-belső adatszolgáltatások, 

–    adóbevallásokhoz szükséges nyilvántartások vezetése. 

Humánpolitikai bér- és munkaügyi részleg: 

–    az intézet munkavállalóval kapcsolatos személyi- és bérügyek intézése, 

–    munkaügyi nyilvántartás vezetése, 

–    adóhatóság részére havi bevallások összeállítása, elküldése; létszám és béralap tervezése, 

jogszabályi előírások alapján adatszolgáltatás, 

–    az intézet humánpolitikájára és stratégiájára vonatkozó javaslatok elkészítése, 

–    továbbképzési programok kidolgozása és szervezése, 

–    munkáltatói és munkavállalói érdekegyeztetési ügyek kezelése, közreműködés az Igazgatóság és 

az érdekképviseleti szerv közötti megállapodások kidolgozásában és módosításában, 

–    külső-belső adatszolgáltatások. 

Anyaggazdálkodási részleg: 

–    beszerzői keretgazdálkodás, 

–    árajánlatok kérése, piackutatás, 



–    szükségletek felmérése, 

–    beszerzés, 

–    központi beszerzés, 

–    felhasználói keretgazdálkodás, 

–    raktározás, 

–    selejtezés, 

–    leltározás, 

–    szállítási feladatok, 

–    külső-belső adatszolgáltatás. 

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

irányadók. 

Pályázati feltételek: 

–    felsőfokú képesítés, szakirányú felsőfokú végzettség és államháztartási mérlegképes könyvelői 

végzettség, 

–    költségvetési intézményben szerzett, legalább 3–5 év vezetői tapasztalat, 

–    egészségügyi alkalmasság, 

–    büntetlen előélet, 

–    cselekvőképesség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

–    szakmai önéletrajz, 

–    szakmai vezetői program, 

–    három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

–    iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata, 

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

vevők megismerjék, a pályázó személyes adatait a pályázattal kapcsolatban kezeljék, amely letölthető 

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

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

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 15. 



A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lukács Piroska gazdasági igazgató nyújt, a 06 

(47) 525-302-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

–    postai úton, a pályázatnak a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház címére történő megküldésével (3980 

Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 

azonosító számot: 01/12/2020., valamint a beosztás megnevezését: Gazdasági Ellátó Osztály 

osztályvezető, 

–    elektronikus úton Lukács Piroska gazdasági igazgató részére a allas@svoek.hu e-mail-címen 

keresztül, 

–    személyesen: Lukács Piroska gazdasági igazgató részére (3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.) 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatról a mb. főigazgató dönt, a Véleményező 

Bizottság állásfoglalása alapján. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. január 29. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

–    Munkáltató honlapja – 2020. december 8. 

–    www.kozigallas.gov.hu – 2020. december 8. 

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

 


