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Pályázati hirdetmény betölthető állásokra 

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 

Tisztelt Hirdetők, Olvasók! 

A pályázati hirdetményeket terjedelmi okokból és a jobb 

áttekinthetőség érdekében táblázatos formában közöljük. Kérjük, hogy 

álláshirdetéseik szövegezésénél vegyék figyelembe, hogy a rovatok 

csak a legszükségesebb információk közlésére adnak lehetőséget. 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. V. em. 514., 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, 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 

Közigazgatási 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. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI 

INTÉZMÉNYVEZETŐI 

ÉS ORVOSVEZETŐI ÁLLÁSOKRA 

Az Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti 

Intézet (1145 Budapest, Amerikai út 57.) pályázatot hirdet a Stratégiai 

és informatikai igazgató (magasabb vezető) munkakör betöltésére. 

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű egészségügyi szolgálati 

jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (heti 40 óra 3 hónapos 

munkaidőkeret). 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 

5 évre szól, ami az 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 10. § előírásai 

szerint egyoldalúan visszavonható. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 

feladatok: 

A foglalkoztatás a 2003. évi LXXXIV. törvény 4. § a) pontja szerinti 

egészségügyi dolgozóként, az egészségügyi szolgálati jogviszonyról 

szóló 2020. évi C. törvény (a továbbiakban: 2020. évi C. törvény) 8. § 

(3) bekezdése szerinti szakorvosi munkakörben történik. 

A vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a stratégiai és 

informatikai igazgató a főigazgató közvetlen irányítása mellett az 

orvos-szakmai célok kialakítása és megvalósítása érdekében, 

együttműködve az intézet vezetőhelyetteseivel: 

–    ellátja a stratégiai tervezési feladatokat, javaslatot tesz a stratégiai 

célok meghatározására, javaslatot tesz a fejlesztési programok 

kialakítására, szervezi és részt vesz a stratégiai célállapot 

tervezetének és az elfogadott stratégiai célállapothoz szükséges 

megvalósítási tervek kidolgozásában és folyamosan figyelemmel 

kíséri azok megvalósítását, az egyes fejlesztési projektek 

előrehaladását, 

–    közreműködik az intézet fejlesztési irányainak meghatározásában, 

így különösen a fejlesztési projektek, rekonstrukciós programok, 

intézményi vállalkozási tevékenységek stb. terveinek 

kidolgozásában és azok megvalósítási folyamatában, 



–    közreműködik – különösen az orvos-szakmai területet érintően – a 

pályázati tervezési, előkészítési, és megvalósítási munkákban, 

–    a gazdasági igazgatóval együttműködve részt vesz az intézményi 

fejlesztési programok kidolgozásában, az egyes fejlesztési 

programokhoz kapcsolódó projektek, megvalósításában, így 

különösen 

–    a beruházási projektek műszaki paramétereinek az orvos-

szakmai célokkal való összhangja megteremtésében, 

–    kutatási és fejlesztési projektekben elérendő célokat szolgáló 

anyagi és nem-anyagi jellegű erőforrások meghatározásában, 

–    a szervezetfejlesztési projektek szervezési, humán erőforrás 

fejlesztési feltételeinek megteremtésében, 

–    figyelemmel kíséri az intézet alaptevékenységével összefüggő 

hazai, külföldi és közösségi pályázati lehetőségeket, javaslatot tesz a 

pályázati forrásokból elérhető hazai és külföldi pénzforrások 

bevonására és felhasználására, részt vesz a pályázatok és kutatási 

programok összeállításában és lebonyolításában, 

–    felügyeli a finanszírozással kapcsolatos feladatok ellátását az 

orvosigazgató, valamint a gazdasági igazgató bevonásával, ennek 

keretében gondoskodik a finanszírozási szabályok és előírások 

betartásáról, 

–    felügyeli a kapacitásgazdálkodást és annak végrehajtását, 

kezdeményezi annak szükség szerinti módosítását, gondoskodik a 

finanszírozási szerződések és módosításaik előkészítéséről, 

–    felügyeli az informatikával kapcsolatos feladatok ellátását, 

–    javaslatot tesz az intézet adatgyűjtési (információs) rendszereire, 

gondoskodik azok folyamatos korszerűsítéséről, az intézeti 

adatvagyon hasznosításáról, elemzéséről, illetve felhasználásáról, 

–    közreműködik az intézeti minőségfejlesztési tevékenységben, a 

folyamatok tervezésében és megújításában, valamint azok 

ellenőrzésében, 

–    felügyeli és ellenőrzi a stratégiai és informatikai igazgatóság alá 

tartozó szervezeti egységek teljes tevékenységét, ennek keretében 

beszámoltatja az egyes résztevékenységek ellátásáért felelős 

vezetőket, dolgozókat, 

–    kiadja az irányítása alá tartozó területekkel kapcsolatos stratégiai és 

informatikai igazgatói körleveleket, utasításokat, valamint 

véleményezi az intézet egészét érintő belső utasításokat és 

szabályzatokat, 

–    részt vesz és szakmai tanácsaival elősegíti az intézet SZMSZ-ben 

meghatározott vezető testületei (Szakmai Vezető Testület, Felügyelő 

Tanács, Etikai Bizottság, Intézményi Kutatási Etikai Bizottság stb.) 

tevékenységét, 



–    tanácskozási, valamint javaslattételi jogkörrel részt vehet az intézet 

SZMSZ-e szerint főigazgatói részvétellel működő valamennyi 

szakmai testület, értekezlet munkájában, 

–    a feladatkörébe tartozó kérdésekben döntési, utasítási, 

beszámoltatási, ellenőrzési és – a gazdálkodás rendjét meghatározó 

szabályzatok hatókörébe nem tartozó – aláírási joggal rendelkezik. 

Pályázati feltételek: 

–    magyar állampolgárság, büntetlen előélet, 

–    egyetem, orvosi és management végzettség, 

–    legalább 10 éves betegellátási tapasztalat, 

–    legalább 10 éves vezetői tapasztalat (min. osztályvezetői szint), 

–    finanszírozási, informatikai és minőségügyi terület működtetésében 

szerzett gyakorlat, 

–    ágazati szintű folyamatok tervezésében és megvalósításában 

szerzett tapasztalat, 

–    projektirányítási gyakorlat, 

–    tárgyalóképesség, 

–    számítógépes ismeretek, 

–    angol nyelvvizsga. 

Előny: 

–    korábbi stratégiai igazgatói tapasztalat (finanszírozási és 

informatikai területek irányításában), 

–    tapasztalat nemzetközi/regionális/nemzeti szintű operatív 

programok/projektek tervezésében és végrehajtásában, 

–    adatvédelemben, információbiztonságban, minőségügyben és 

informatikai szolgáltatásmenedzsmentben szerzett képzettség és 

tapasztalat, 

–    elméleti tevékenység (publikációk, előadások, szakkönyv) a fenti 

területekben. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok: 

–    részletes, fényképes szakmai önéletrajz, 

–    végzettségeket, képzettséget igazoló dokumentumok másolatai, 

–    nyelvtudást igazoló okirat másolata, 

–    folyamattervezési és projektirányítási tapasztalatot alátámasztó 

iratok másolata, 

–    maximum 2 oldal (A4) terjedelemben megfogalmazott motivációs 

levél a betöltendő posztra vonatkozó szakmai elképzelésekről, 

–    3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

–    hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati 

anyagban foglalt személyes adatokat a pályázati eljárással 

összefüggésben (elektronikusan is) kezeljék, a bírálatban résztvevők 

megismerjék és véleményezzék. 

Pályázati benyújtási határidő: 2021. június 9. 



Pályázati elbírálási határidő: 2021. június 18. 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

–    postai úton, a pályázatnak az Országos Mentális, Ideggyógyászati 

és Idegsebészeti Intézet címére történő megküldésével (1145 

Budapest, Amerikai út 57., Főigazgatóság). Kérjük a borítékon 

feltüntetni a munkakör megnevezését: Stratégiai és informatikai 

igazgató, 

–    elektronikus úton, a humanpolitika@mail.oiti.hu e-mail-címre. A 

tárgyban kérjük megjelölni a munkakör megnevezését: Stratégiai és 

informatikai igazgató. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 2020. évi 

C. törvény rendelkezéseiben foglaltakon túli juttatások megegyezés 

szerint. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt 

a www.okiti.hu honlapon szerezhet. 

*** 

Országos Sportegészségügyi Intézet (1113 Budapest, Karolina út 

27.) Fejér megyei Sportegészségügyi Ellátás részére az egészségügyi 

szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (a továbbiakban: 

2020. évi C. törvény) alapján pályázatot hirdet megyei vezető 

főorvos beosztás ellátására. 

A munkavégzés helye: Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Verseci 

utca 1–5. 

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 

2026. június 30. napjáig szól. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: sport szakorvosi feladatok ellátása a Székesfehérvári 

Sportorvosi Rendelőben és a főorvosi feladatok ellátása Fejér megyei 

sportorvosi rendelőkben. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a 

juttatásokra 2020. évi C. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltétel: 

–    egyetem, 

–    sportorvosi szakvizsga. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolás: 

–    szakmai önéletrajz, 

–    szakképesítést igazoló bizonyítványok másolata, 

–    érvényes működési engedély, 

–    érvényes MOK tagság, 

–    3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, 



–    nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot a pályázatok 

értékelésében résztvevő személyek megismerhetik. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás a pályázatok 

elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 15. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kiss 

Marianna OSH vezető főorvos nyújt, a (1) 488-6106-os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a 

Országos Sportegészségügyi Intézet címére történő megküldésével 

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

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 29/2021, valamint a 

beosztás megnevezését: megyei vezető főorvos. Elektronikus úton Dr. 

Kiss Marianna OSH vezető főorvos részére az osh@osei.hu e-mail-

címen keresztül. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 18. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a 

munkáltató a 2020. évi C. törvény hatálya alá tartozik, ennek 

következtében a jogviszony létesítése az egészségügyi szolgálati 

jogviszony keretében tölthető be. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információ: a www.osei.hu 

honlapon szerezhet. 
 


