
 
Margit Kórház Pásztó  

 
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján  

pályázatot hirdet   

Orvos igazgató vezetői megbízással szakorvos (magasabb vezető) 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő  

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

A munkavégzés helye: Nógrád megye, 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 "Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) KSZ rendelkezései az irányadók.  

Pályázati feltételek: 
• Orvosi egyetem és szakorvosi képesítés, legalább öt év gyakorló orvosi tevékenységgel. 
• Mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés vagy egészségügyi 

(szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon 
szerzett képesítés. 

• Legalább három 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 orvos igazgatói 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, 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. május 1. naptól 
tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 12.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Boczek Tibor, főigazgató nyújt, a 06-
70-521-17-72 -os 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/6-9/2020., valamint a munkakör megnevezését: Orvosi igazgatói vezetői 
megbízással - szakorvos. 

• Elektronikus úton Margit Kórház Pásztó részére a munkaugy@pkorhaz.hu címre, kérjük a 
tárgyban a munkakör megnevezését feltüntetni a mellékletek csatolásával. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. április 24.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
• Egészségügyi Közlöny 
• Margit Kórház Pásztó honlapja: www.pkorhaz.hu  
• Állami Egészségügyi Ellátó Központ honlapja: www.aeek.hu 

 
A KÖZIGÁLLÁS publikálási id őpontja: 2020. február 28. 
 


