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A Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses 

állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.), a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a hivatásos és szerződéses katonai 

szolgálat létesítéséről, módosításáról, megszüntetéséről, tartalmáról, valamint az integrált 

személyügyi igazgatás és egységes nyilvántartás rendjéről szóló 10/2002. (III. 5.) HM rendelet, 

továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi 

intézményekben történő végrehajtásról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján pályázatot 

hirdet a Honvédkórház - Állami Egészségügyi Központ Fekvőbeteg Osztályok, Sürgősségi Centrum 

osztályvezető főorvos munkakörének ellátására az alábbi feltételekkel:  

 

A Sürgősségi Centrum osztályvezető főorvos feladata: a Sürgősségi Centrum felelős 

vezetőjeként gyakorolja a jogszabályokban és az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában 

számára biztosított jogköröket. 

 

A munkakör/beosztás közalkalmazottal, továbbá a Magyar Honvédség hivatásos és 

szerződéses állományú tagjával egyaránt betölthető. 

 

Munkavégzés helye: Honvédkórház - Állami Egészségügyi Központ I. számú telephelye: 1134 

Budapest, Róbert Károly krt. 44. 

 

A munkakör/beosztás betöltésének várható ideje: nemzetbiztonsági ellenőrzést követően 

legkorábban 2011. november 01.  

 

Hivatásos és szerződéses katonák esetén az elérhető legmagasabb rendfokozat: ezredes. 

 

Pályázati feltételek:  

- büntetlen előélet, 

- magyar állampolgárság, magyar nyelvismeret;  

- orvostudományi egyetemi végzettség; 

- oxyológia vagy oxyológia-sürgősségi orvostan szakképesítés; 

- legalább 2 éves vezetői gyakorlat; 

- legalább 5 éves szakorvosi tevékenység; 

- munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

 

A pályázat elnyerése esetén – a Honvédkórház - Állami Egészségügyi Központ Szervezeti és 

Működési Szabályzatának fontos és bizalmas munkakörökre vonatkozó melléklete alapján – az 

osztályvezető főorvos munkakör betöltésének feltétele a szükséges biztonsági feltételeknek való 

megfelelés, melynek vizsgálata a kinevezést megelőzően „B” típusú nemzetbiztonsági ellenőrzés 

lefolytatásával történik.  

 

 

                                                 
1
 A pályázat 2011. szeptember 5-én jelent meg a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési 

Központ internetes oldalán. 
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A munkakör ellátásának további feltétele, hogy a pályázó vállalja, hogy az osztályvezető főorvos 

munkakörrel történő megbízásakor vagyonnyilatkozatot tesz. 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  

- tudományos fokozat; 

- egészségügyi szakmenedzser képesítés; 

- közép- vagy felsőfokú nyelvvizsga; 

- szakterülethez kapcsolódó egyéb szakvizsga; 

- legalább 5 év kivonuló mentőorvosi tevékenység 

- legalább 3 év tevékenység multidiszciplináris sürgősségi osztályon; 

- aktív részvétel, tisztségviselés az érintett szakmai szervezetekben, társaságokban (pl. Magyar 

Oxyológiai Társaság, Magyar Reszuszcitációs Társaság, Magyar Sürgősségi Orvostani Társaság 

stb.); 

- aktív részvétel a hazai, illetve nemzetközi szakmai, szervezési konferenciákon; 

- a hazai sürgősségi rendszer beható ismerete. 

 

Kompetencia: 

- csapatmunka, csapatépítő képesség; 

- konfliktuskezelés, jó kapcsolatteremtő képesség; 

- önállóság, határozott fellépés. 

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:  

- a pályázó részletes szakmai önéletrajzát; 

- a sürgősségi centrum, osztályvezető főorvos feladatkör ellátására vonatkozó elgondolást; 

- az osztályvezető főorvos munkakör ellátásához szükséges iskolai végzettséget, szakképesítést 

tanúsító okiratok közjegyzővel hitelesített másolatait; 

- orvosi nyilvántartásba vételi engedély másolatát; 

- orvosi működési engedély másolatát; 

- nyilatkozatot a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról; 

- nyilatkozatot a „B” típusú nemzetbiztonsági ellenőrzés végrehajtásának tudomásulvételéről; 

- 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amely legkésőbb a pályázó meghallgatásáig 

benyújtható; 

- nyilatkozatot, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul; 

- írásbeli referenciákat (minimum 2 referencia csatolása kötelező). 

 

Az osztályvezető főorvosi megbízás időtartama: a pályázat elnyerése esetén határozatlan 

időtartamú közalkalmazotti vagy szolgálati jogviszony jön létre 

Közalkalmazott esetén a vezetői megbízatás időtartama határozott idejű, időtartama: 5 év. 

Hivatásos/szerződéses katona esetében a vezetői megbízatás időtartama határozatlan időre szól. 

 

Illetmény, juttatások: bérezés a közalkalmazotti bértábla figyelembevételével kötött megállapodás 

alapján, vagy a Hjt. 6. számú melléklete szerinti I/VI. Illetménykategóriának megfelelő besorolás, 

valamint a Magyar Honvédség közalkalmazottait, továbbá a hivatásos és szerződéses állományú 

tagjait megillető juttatások biztosítása.  

 

A pályázat benyújtásának határideje: legkésőbb a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és 

Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán történő megjelenést követő 30. nap. Amennyiben 

az a nap munkaszüneti nap, az azt követő munkanap 16.00-ig lehet benyújtani személyesen, vagy 

postai úton. A pályázati kiírás, valamint az internetes oldalon történő megjelenés dátuma a 

Honvédelmi Közlönyben is közzétételre kerül. 
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A pályázat elbírálási határideje: a pályázati határidő lejártát követő 60 napon belül. 

 

 

A pályázat benyújtásának módja: 

- postai úton: a pályázatnak a Honvéd Vezérkar Személyzeti Csoportfőnökség címére történő 

megküldésével (1885 Budapest, Pf. 25.) 

- vagy 

-  

- személyesen: a Honvéd Vezérkar Személyzeti Csoportfőnökség 1055 Budapest, Balaton u. 7-11. 

„C” épület 2. emelet 231. számú irodájába történő leadásával. 

 

 

A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Honvédkórház - Állami Egészségügyi Központ, 

Fekvőbeteg Osztályok, Sürgősségi Centrum osztályvezető főorvosi beosztására.” 

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 

 www.kormany.hu/hu/honvedelmi-miniszterium; 

 Egészségügyi Közlöny; 

 Hivatalos Értesítő. 

 

A pályázatokat a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően a honvédelmi miniszter által 

összehívott előkészítő bizottság véleményezi, a pályázókat a pályázati határidő lejártát követő 21 

napon belül személyesen meghallgatja. 

A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követő 30 napon belül írásos értesítést kapnak. 

Valamennyi pályázat titkosan kezelendő, azok tartalma csak az érintettek előzetes hozzájárulásával 

hozható nyilvánosságra. 

 

Amennyiben a pályázati felhívás közzétételekor az egyes megjelentetések során a pályázati felhívás 

tartalmi elemeinek vonatkozásában eltérés mutatkozik, abban az esetben a Kormányzati 

Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán megjelent pályázati 

felhívás az irányadó. 

 

A pályázatról érdeklődni lehet a HVK Személyzeti Csoportfőnökségen az 06-1-236-5111/21-503, a 

06-30-3729140 telefonszámon, továbbá a HM: 21-503 telefonszámon, dr. Sándor Judit 

alezredesnél. 

 

Budapest, 2011. augusztus 17-én 

  

 

 

 

 

 Dr. Hende Csaba 

honvédelmi miniszter 

 

 

   

  

http://www.kormany.hu/hu/honvedelmi-miniszterium

