
2020. EüK . 16. szám pályázati felhívás 

(hatályos: 2020.10.06 - ) 

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 (III. progresszivitási szint) profilvezető főorvos beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezés. 

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, 

–    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. 

A pályázathoz 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 történő megjelenéstől 

számított 30 nap (2020. október 5.). 

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 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház (8000 Székesfehérvár, Seregélyesi utca3.) 

főigazgatója a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján 

pályázatot hirdet Patológia osztályra osztályvezető főorvos beosztás ellátására. 

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony (szakorvosi munkakör), 3 

hónap próbaidővel. 

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

Pályázati feltételek: 

–    általános orvosi diploma, 

–    kórbonctan-kórszövettan szakvizsga, 

–    büntetlen előélet. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

–    tudományos fokozat, 

–    pulmonológiai-gasztroenterológiai kórszövettani jártasság, 

–    vezetői ismeretek, 

–    graduális képzésben való részvétel. 

A pályázathoz kérjük csatolni: 

–    részletes szakmai önéletrajz, 

–    szakmai elképzelések, 

–    iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 

–    3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

–    nyilatkozat arról, hogy a pályázat bírálatában résztvevők megismerhetik a pályázatot. 

Bérezés: megegyezés szerint. 

A pályázat benyújtási határideje: 2020. október 22. 

Az állás betölthető: 2021. január 1. 



Érdeklődni lehet: Dr. Kovács Attila orvosigazgatónál, a 06 (22) 535-500/1103-as telefonszámon. 

A pályázat benyújtása: Dr. Bucsi László Imre mb. főigazgatóhoz (8000 Székesfehérvár, Seregélyesi 

utca 3.) 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYVEZETŐI  

ÉS ORVOSVEZETŐI ÁLLÁSOKRA 

A Magyar Imre Kórház (8400 Ajka, Korányi Frigyes utca 1.) állást hirdet csecsemő-

gyermekgyógyászati osztályra csecsemő-gyermekgyógyászat szakorvos/osztályvezető főorvos 

munkakör betöltésére. 

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

Pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 31. 

Pályázati eljárás lebonyolításának határideje: 2020. november 15. 

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

Érdeklődni Dr. Hajdu Mária orvosigazgatónál lehet a (06) 88/521-818-as telefonszámon. 

Pályázathoz csatolandó: 

–    részletes szakmai önéletrajz, 

–    végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata, 

–    szakmai vezetői program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan, 

–    MOK-tagság igazolása, 

–    működési engedély, 

–    nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik, illetve a 

személyes adatok kezeléséhez hozzájárul, büntetlen előélet, melynek igazolása a pályázat elnyerése 

esetén a munkába álláskor szükséges (erkölcsi bizonyítvány). 

A pályázat benyújtása: a pályázatot Dr. Nagy Zoltán főigazgatóhoz (8400 Ajka, Korányi F. utca 1.) 

lehet benyújtani. 

A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. augusztus 24 (határideje: 

2020. október 31.). 

*** 

A Kátai Gábor Kórház (5300 Karcag, Zöldfa utca 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: 5300 Karcag, Zöldfa utca 48. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

–    az intézményben szakorvosi feladatok végzése, 

–    képalkotó diagnosztika vezető főorvosi feladatainak ellátása, 

–    egészségügyi és szakmai tevékenység irányítása, felügyelete, szakmai összehangolása. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és az egészségügyi ágazati jogszabályok rendelkezései az 

irányadóak. 

Pályázati feltételek: 

–    orvostudományi egyetemi végzettség, 

–    szakirányú szakvizsga, 

–    kórházi szakorvosi gyakorlat, 

–    legalább 1–3 éves vezetői gyakorlat, 

–    büntetlen előélet. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

–    orvosi diploma, 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. október 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, a foigazgato.kgkorhaz@externet.hu e-

mail-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. december 31. 

A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálási időpontja: 2020. szeptember 14. 

*** 

A Kátai Gábor Kórház (5300 Karcag, Zöldfa utca 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: 5300 Karcag, Zöldfa utca 48. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

–    az intézményben szakorvosi feladatok végzése, 

–    traumatológiai osztály osztályvezető főorvosi feladatainak ellátása, 

–    egészségügyi és 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: 

–    orvostudományi egyetemi végzettség, 

–    szakirányú szakorvosi szakvizsga, 

–    kórházi szakorvosi gyakorlat, 

–    legalább 1–3 éves vezetői gyakorlat, 

–    büntetlen előélet. 



A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

–    orvosi diploma, 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. október 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, a foigazgato.kgkorhaz@externet.hu e-

mail-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. november 30. 

A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálási időpontja: 2020. szeptember 14. 

*** 

A Kátai Gábor Kórház (5300 Karcag, Zöldfa utca 48.) pályázatot hirdet Kardiológiai Rehabilitációs 

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, 

–    kardiológiai rehabilitációs 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: 

–    orvostudományi egyetemi végzettség, 

–    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. október 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: „Kardiológiai 

rehabilitációs osztály, osztályvezető főorvos”, 

–    elektronikusan: Nagyné László Erzsébet főigazgató részére, foigazgato.kgkorhaz@externet.hu e-

mail-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. december 31. 

A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálási időpontja: 2020. szeptember 14. 

*** 

A Kátai Gábor Kórház (5300 Karcag, Zöldfa utca 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 orvosigazgatói feladatainak ellátása, 

egészségügyi – szakmai tevékenység irányítása, felügyelete, a betegellátás folyamatosságának 

biztosítása, szakmai összehangolása, 

–    a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről szóló 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 szakképesítés vagy egészségügyi 

(szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon 

szerzett képesítés vagy jogi szakokleveles orvosi szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítés, 



–    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 igazolásának 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. október 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 e-

mail-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. december 31. 

A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálási időpontja: 2020. szeptember 14. 

*** 

A Kanizsai Dorottya Kórház (8800 Nagykanizsa, Szekeres József utca 2–8.) főigazgatója a 

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

az intézmény orvosigazgató beosztás ellátására, 4 hónap próbaidő kikötésével. 



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

–    az intézményben a pályázó szakképesítése szerinti orvosi tevékenység, 

–    a főigazgató közvetlen irányítása mellett az intézmény orvosigazgatói feladatainak ellátása, 

egészségügyi – szakmai tevékenység irányítása, felügyelete, a betegellátás folyamatosságának 

biztosítása, szakmai összehangolása, 

–    a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről szóló 43/2003. (VII. 29.) 

ESZCSM rendelet 10. § (2) bekezdésében meghatározott feladatok ellátása, 

–    az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott feladatok ellátása. 

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

irányadók. 

Pályázati feltételek: 

–    orvosi diploma, 

–    szakorvosi végzettség, 

–    szakorvosi területen 15 év szakmai tapasztalat, 

–    legalább 1–3 év (osztály)vezetői tapasztalat, 

–    vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, 

–    büntetlen előélet, 

–    egészségügyi alkalmasság, 

–    mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés vagy egészségügyi 

(szak)menedzseri képesítés. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

–    klinikai gyakorlat – legalább 3–5 év szakmai tapasztalat, 

–    minőségügy területén szerzett, legalább 1–3 év szakmai tapasztalat. 

Előnyt jelentő kompetenciák: 

–    kiváló szintű kommunikáció, 

–    problémamegoldó-, szervező képesség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

–    fényképes, szakmai önéletrajz, 

–    három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 



–    orvosi alapnyilvántartás, 

–    érvényes működési nyilvántartás, 

–    MOK-tagság igazolása, 

–    belegyező nyilatkozat a pályázat elbírálásában résztvevők betekintési jogáról, 

–    nyilatkozat arról, hogy a pályázó a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz, 

–    szakmai program a vezetői beosztásnak megfelelő feladat– és hatáskörben, illetve 

kompetenciakörben. 

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

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 6. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Brünner Szilveszter főigazgató főorvos 

nyújt, a 06 (93) 502-092-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Kanizsai Dorottya Kórház címére 

történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Szekeres József utca 2–8.). Kérjük a borítékon feltüntetni 

a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KDK/2074-1/2020., valamint a beosztás 

megnevezését: Orvosigazgató. 

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 23. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

–    www.nkkorhaz.hu – 2020. szeptember 4. 

–    www.aeek.hu – 2020. szeptember 4. 

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

*** 

Az Orosházi Kórház (5901 Orosháza, Könd utca 59.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Non-invazív mátrix vezető főorvos beosztás 

ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2 évre szól. 

A munkavégzés helye: 5900 Orosháza, Könd utca 59. 



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

gasztroenterológiai, kardiológiai szakmák gazdálkodásával, a betegellátás maximális biztosításával 

összefüggő feladatok koordinálása. 

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

megállapodás rendelkezései irányadók. 

Pályázati feltételek: 

–    orvosi diploma, 

–    belgyógyászati vagy kardiológiai vagy gasztroenterológiai szakvizsga, 

–    legalább 10 éves szakmai gyakorlat, 

–    1–3 éves vezetői tapasztalat, vagy vezetői koncepció ismertetése, 

–    büntetlen előélet. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

–    további szakvizsga, 

–    sürgősségi betegellátásban való jártasság. 

Pályázat részeként benyújtandó iratok: 

–    szakmai önéletrajz, 

–    a non-invazív mátrix vezetésével kapcsolatos szakmai program, vezetői elképzeléseinek 

ismertetése, 

–    végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata, 

–    érvényes kamarai tagság igazolása, 

–    érvényes működési nyilvántartás igazolása, 

–    hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában résztvevők betekintési jogához, 

–    nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén a közalkalmazotti kinevezéskor 3 hónapnál nem 

régebbi erkölcsi bizonyítványt nyújt be. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2021. január 1. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a vezetői megbízásról a főigazgató dönt a véleményező 

bizottság és a szakmai kollégium javaslatát követően. Fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási 

folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelennek nyilvánítsa. 

Beérkezési határidő: 2020. október 31. 

Elbírálási határidő: 2020. december 15. 



A pályázatok benyújtásának módja: 

–    postai úton: az intézet főigazgatójához, Dr. Duray Gergőhöz kell benyújtani (5900 Orosháza, Könd 

utca 59.) a megpályázni kívánt beosztás megnevezéssel, 1 eredeti példányban és 

–    elektronikus úton az igazgatosag@ohk.hu e-mail-címre. 

A pályázat benyújtása akkor tekinthető megtörténtnek, ha a feltüntetett határidőig mind postai, 

mind elektronikus úton beérkezett a megadott címekre. 

A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. szeptember 30. 

További közzététel helye: 

–    www.ohk.hu, 

–    ÁEEK honlapja. 

*** 

Az Orosházi Kórház (5901 Orosháza, Könd utca 59.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Non-invazív mátrixhoz tartozó 

Belgyógyászati szakág szakágvezető főorvos beosztás ellátására. 

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: 5900 Orosháza, Könd utca 59. 

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

munkájának tervezése, szervezése, irányítása, és ellenőrzése. 

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

megállapodás rendelkezései irányadók. 

Pályázati feltételek: 

–    orvosi diploma, 

–    belgyógyászati szakvizsga, 

–    legalább 10 éves szakmai gyakorlat, 

–    1–3 éves vezetői tapasztalat, vagy vezetői koncepció ismertetése, 

–    büntetlen előélet. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: további szakvizsga. 

Pályázat részeként benyújtandó iratok: 



–    szakmai önéletrajz, 

–    a szakág vezetésével kapcsolatos szakmai program, vezetői elképzeléseinek ismertetése, 

–    végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata, 

–    érvényes kamarai tagság igazolása, 

–    érvényes működési nyilvántartás igazolása, 

–    hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában résztvevők betekintési jogához, 

–    nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén a közalkalmazotti kinevezéskor 3 hónapnál nem 

régebbi erkölcsi bizonyítványt nyújt be. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2021. január 1. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a vezetői megbízásról a főigazgató dönt a véleményező 

bizottság és a szakmai kollégium javaslatát követően. Fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási 

folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelennek nyilvánítsa. 

Beérkezési határidő: 2020. október 31. 

Elbírálási határidő: 2020. december 15. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

–    postai úton: az intézet főigazgatójához, Dr. Duray Gergőhöz kell benyújtani (5900 Orosháza, Könd 

utca 59.) a megpályázni kívánt beosztás megnevezéssel, 1 eredeti példányban és 

–    elektronikus úton az igazgatosag@ohk.hu e-mail-címre. 

A pályázat benyújtása akkor tekinthető megtörténtnek, ha a feltüntetett határidőig mind postai, 

mind elektronikus úton beérkezett a megadott címekre. 

A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. szeptember 30. 

További közzététel helye: 

–    www.ohk.hu, 

–    ÁEEK honlapja. 

*** 

Az Orosházi Kórház (5901 Orosháza, Könd utca 59.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Non-invazív mátrixhoz tartozó Kardiológiai 

szakág szakágvezető főorvos beosztás ellátására. 

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: 5900 Orosháza, Könd utca 59. 

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

munkájának tervezése, szervezése, irányítása, és ellenőrzése. 

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

megállapodás rendelkezései irányadók. 

Pályázati feltételek: 

–    orvosi diploma, 

–    szakirányú szakvizsga, 

–    legalább 10 éves szakmai gyakorlat, 

–    1–3 éves vezetői tapasztalat, vagy vezetői koncepció ismertetése, 

–    büntetlen előélet. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

–    további szakvizsga, 

–    non-invazív és invazív kardiológiai diagnosztikában való jártasság (haemodinamika, 

echocardiographia, CT). 

Pályázat részeként benyújtandó iratok: 

–    szakmai önéletrajz, 

–    a szakág vezetésével kapcsolatos szakmai program, vezetői elképzeléseinek ismertetése, 

–    végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata, 

–    érvényes kamarai tagság igazolása, 

–    érvényes működési nyilvántartás igazolása, 

–    hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában résztvevők betekintési jogához, 

–    nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén a közalkalmazotti kinevezéskor 3 hónapnál nem 

régebbi erkölcsi bizonyítványt nyújt be. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2021. január 1. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a vezetői megbízásról a főigazgató dönt a véleményező 

bizottság és a szakmai kollégium javaslatát követően. Fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási 

folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelennek nyilvánítsa. 

Beérkezési határidő: 2020. október 31. 



Elbírálási határidő: 2020. december 15. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

–    postai úton: az intézet főigazgatójához, Dr. Duray Gergőhöz kell benyújtani (5900 Orosháza, Könd 

utca 59.) a megpályázni kívánt beosztás megnevezéssel, 1 eredeti példányban és 

–    elektronikus úton az igazgatosag@ohk.hu e-mail-címre. 

A pályázat benyújtása akkor tekinthető megtörténtnek, ha a feltüntetett határidőig mind postai, 

mind elektronikus úton beérkezett a megadott címekre. 

A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. szeptember 30. 

További közzététel helye: 

–    www.ohk.hu, 

–    ÁEEK honlapja. 

*** 

Az Orosházi Kórház (5901 Orosháza, Könd utca 59.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Non-invazív mátrixhoz tartozó 

Gasztroenterológiai szakág szakágvezető főorvos beosztás ellátására. 

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: 5900 Orosháza, Könd utca 59. 

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

munkájának tervezése, szervezése, irányítása, és ellenőrzése. 

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

megállapodás rendelkezései irányadók. 

Pályázati feltételek: 

–    orvosi diploma, 

–    szakirányú szakvizsga, 

–    legalább 10 éves szakmai gyakorlat, 

–    1–3 éves vezetői tapasztalat, vagy vezetői koncepció ismertetése, 

–    büntetlen előélet. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: további szakvizsga. 



Pályázat részeként benyújtandó iratok: 

–    szakmai önéletrajz, 

–    a szakág vezetésével kapcsolatos szakmai program, vezetői elképzeléseinek ismertetése, 

–    végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata, 

–    érvényes kamarai tagság igazolása, 

–    érvényes működési nyilvántartás igazolása, 

–    hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában résztvevők betekintési jogához, 

–    nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén a közalkalmazotti kinevezéskor 3 hónapnál nem 

régebbi erkölcsi bizonyítványt nyújt be. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2021. január 1. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a vezetői megbízásról a főigazgató dönt a véleményező 

bizottság és a szakmai kollégium javaslatát követően. Fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási 

folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelennek nyilvánítsa. 

Beérkezési határidő: 2020. október 31. 

Elbírálási határidő: 2020. december 15. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

–    postai úton: az intézet főigazgatójához, Dr. Duray Gergőhöz kell benyújtani (5900 Orosháza, Könd 

utca 59.) a megpályázni kívánt beosztás megnevezéssel, 1 eredeti példányban és 

–    elektronikus úton az igazgatosag@ohk.hu e-mail-címre. 

A pályázat benyújtása akkor tekinthető megtörténtnek, ha a feltüntetett határidőig mind postai, 

mind elektronikus úton beérkezett a megadott címekre. 

A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. szeptember 30. 

További közzététel helye: 

–    www.ohk.hu, 

–    ÁEEK honlapja. 

*** 

Az Orosházi Kórház (5901 Orosháza, Könd utca 59.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Invazív mátrix vezető főorvos beosztás 

ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 



Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2 évre szól. 

A munkavégzés helye: 5900 Orosháza, Könd utca 59. 

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

traumatológia, urológia, fül-orr-gégészeti szakmák gazdálkodásával, a betegellátás maximális 

biztosításával összefüggő feladatok koordinálása. 

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

megállapodás rendelkezései irányadók. 

Pályázati feltételek: 

–    orvosi diploma, 

–    sebészet vagy traumatológia vagy urológia vagy fül-orr-gégészeti szakvizsga, 

–    legalább 10 éves műtői gyakorlat, 

–    3 éves vezetői tapasztalat, 

–    büntetlen előélet. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: további szakvizsga. 

Pályázat részeként benyújtandó iratok: 

–    szakmai önéletrajz, 

–    az Invazív Mátrix vezetésével kapcsolatos szakmai program, vezetői elképzeléseinek ismertetése, 

–    végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata, 

–    érvényes kamarai tagság igazolása, 

–    érvényes működési nyilvántartás igazolása, 

–    hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában résztvevők betekintési jogához, 

–    nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén a közalkalmazotti kinevezéskor 3 hónapnál nem 

régebbi erkölcsi bizonyítványt nyújt be. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2021. január 1. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a vezetői megbízásról a főigazgató dönt a véleményező 

bizottság és a szakmai kollégium javaslatát követően. Fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási 

folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelennek nyilvánítsa. 

Beérkezési határidő: 2020. október 31. 

Elbírálási határidő: 2020. december 15. 



A pályázatok benyújtásának módja: 

–    postai úton: az intézet főigazgatójához, Dr. Duray Gergőhöz kell benyújtani (5900 Orosháza, Könd 

utca 59.) a megpályázni kívánt beosztás megnevezéssel, 1 eredeti példányban és 

–    elektronikus úton az igazgatosag@ohk.hu e-mail-címre. 

A pályázat benyújtása akkor tekinthető megtörténtnek, ha a feltüntetett határidőig mind postai, 

mind elektronikus úton beérkezett a megadott címekre. 

A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. szeptember 30. 

További közzététel helye: 

–    www.ohk.hu, 

–    ÁEEK honlapja. 

*** 

Az Orosházi Kórház (5901 Orosháza, Könd utca 59.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Invazív mátrixhoz tartozó Sebészeti szakág 

szakágvezető főorvos beosztás ellátására. 

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: 5900 Orosháza, Könd utca 59. 

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

munkájának tervezése, szervezése, irányítása, és ellenőrzése. 

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

megállapodás rendelkezései irányadók. 

Pályázati feltételek: 

–    orvosi diploma, 

–    szakirányú szakvizsga, 

–    legalább 10 éves szakmai gyakorlat, 

–    3 éves vezetői tapasztalat vagy vezetői koncepció ismertetése, 

–    büntetlen előélet. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

–    további szakvizsga, 



–    tudományos munkában való aktivitás és jártasság. 

Pályázat részeként benyújtandó iratok: 

–    szakmai önéletrajz, 

–    a szakág vezetésével kapcsolatos szakmai program, vezetői elképzeléseinek ismertetése, 

–    végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata, 

–    érvényes kamarai tagság igazolása, 

–    érvényes működési nyilvántartás igazolása, 

–    hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában résztvevők betekintési jogához, 

–    nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén a közalkalmazotti kinevezéskor 3 hónapnál nem 

régebbi erkölcsi bizonyítványt nyújt be. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2021. január 1. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a vezetői megbízásról a főigazgató dönt a véleményező 

bizottság és a szakmai kollégium javaslatát követően. Fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási 

folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelennek nyilvánítsa. 

Beérkezési határidő: 2020. október 31. 

Elbírálási határidő: 2020. december 15. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

–    postai úton: az intézet főigazgatójához, Dr. Duray Gergőhöz kell benyújtani (5900 Orosháza, Könd 

utca 59.) a megpályázni kívánt beosztás megnevezéssel, 1 eredeti példányban és 

–    elektronikus úton az igazgatosag@ohk.hu e-mail-címre. 

A pályázat benyújtása akkor tekinthető megtörténtnek, ha a feltüntetett határidőig mind postai, 

mind elektronikus úton beérkezett a megadott címekre. 

A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. szeptember 30. 

További közzététel helye: 

–    www.ohk.hu, 

–    ÁEEK honlapja. 

*** 

Az Orosházi Kórház (5901 Orosháza, Könd utca 59.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Invazív mátrixhoz tartozó Urológiai szakág 

szakágvezető főorvos beosztás ellátására. 



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: 5900 Orosháza, Könd utca 59. 

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

munkájának tervezése, szervezése, irányítása, és ellenőrzése. 

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

megállapodás rendelkezései irányadók. 

Pályázati feltételek: 

–    orvosi diploma, 

–    szakirányú szakvizsga, 

–    legalább 10 éves szakmai gyakorlat, 

–    3 éves vezetői tapasztalat vagy vezetői koncepció ismertetése, 

–    büntetlen előélet. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: további szakvizsga. 

Pályázat részeként benyújtandó iratok: 

–    szakmai önéletrajz, 

–    a szakág vezetésével kapcsolatos szakmai program, vezetői elképzeléseinek ismertetése, 

–    végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata, 

–    érvényes kamarai tagság igazolása, 

–    érvényes működési nyilvántartás igazolása, 

–    hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában résztvevők betekintési jogához, 

–    nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén a közalkalmazotti kinevezéskor 3 hónapnál nem 

régebbi erkölcsi bizonyítványt nyújt be. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2021. január 1. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a vezetői megbízásról a főigazgató dönt a véleményező 

bizottság és a szakmai kollégium javaslatát követően. Fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási 

folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelennek nyilvánítsa. 

Beérkezési határidő: 2020. október 31. 



Elbírálási határidő: 2020. december 15. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

–    postai úton: az intézet főigazgatójához, Dr. Duray Gergőhöz kell benyújtani (5900 Orosháza, Könd 

utca 59.) a megpályázni kívánt beosztás megnevezéssel, 1 eredeti példányban és 

–    elektronikus úton az igazgatosag@ohk.hu e-mail-címre. 

A pályázat benyújtása akkor tekinthető megtörténtnek, ha a feltüntetett határidőig mind postai, 

mind elektronikus úton beérkezett a megadott címekre. 

A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. szeptember 30. 

További közzététel helye: 

–    www.ohk.hu, 

–    ÁEEK honlapja. 

*** 

Az Orosházi Kórház (5901 Orosháza, Könd utca 59.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Invazív mátrixhoz tartozó Fül-orr-gégészeti 

szakág szakágvezető főorvos beosztás ellátására. 

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: 5900 Orosháza, Könd utca 59. 

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

munkájának tervezése, szervezése, irányítása, és ellenőrzése. 

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

megállapodás rendelkezései irányadók. 

Pályázati feltételek: 

–    orvosi diploma, 

–    szakirányú szakvizsga, 

–    legalább 10 éves szakmai gyakorlat, 

–    3 éves vezetői tapasztalat vagy vezetői koncepció ismertetése, 

–    büntetlen előélet. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: audiológiai vagy gyermek fül-orr-gégészeti szakvizsga. 



Pályázat részeként benyújtandó iratok: 

–    szakmai önéletrajz, 

–    a szakág vezetésével kapcsolatos szakmai program, vezetői elképzeléseinek ismertetése, 

–    végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata, 

–    érvényes kamarai tagság igazolása, 

–    érvényes működési nyilvántartás igazolása, 

–    hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában résztvevők betekintési jogához, 

–    nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén a közalkalmazotti kinevezéskor 3 hónapnál nem 

régebbi erkölcsi bizonyítványt nyújt be. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2021. január 1. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a vezetői megbízásról a főigazgató dönt a véleményező 

bizottság és a szakmai kollégium javaslatát követően. Fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási 

folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelennek nyilvánítsa. 

Beérkezési határidő: 2020. október 31. 

Elbírálási határidő: 2020. december 15. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

–    postai úton: az intézet főigazgatójához, Dr. Duray Gergőhöz kell benyújtani (5900 Orosháza, Könd 

utca 59.) a megpályázni kívánt beosztás megnevezéssel, 1 eredeti példányban és 

–    elektronikus úton az igazgatosag@ohk.hu e-mail-címre. 

A pályázat benyújtása akkor tekinthető megtörténtnek, ha a feltüntetett határidőig mind postai, 

mind elektronikus úton beérkezett a megadott címekre. 

A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. szeptember 30. 

További közzététel helye: 

–    www.ohk.hu, 

–    ÁEEK honlapja. 

*** 

Az Orosházi Kórház (5901 Orosháza, Könd utca 59.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Invazív mátrixhoz tartozó Traumatológiai 

szakág szakágvezető főorvos beosztás ellátására. 

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: 5900 Orosháza, Könd utca 59. 

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

munkájának tervezése, szervezése, irányítása, és ellenőrzése. 

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

megállapodás rendelkezései irányadók. 

Pályázati feltételek: 

–    orvosi diploma, 

–    szakirányú szakvizsga, 

–    legalább 10 éves szakmai gyakorlat, 

–    3 éves vezetői tapasztalat vagy vezetői koncepció ismertetése, 

–    büntetlen előélet. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: további szakvizsga. 

Pályázat részeként benyújtandó iratok: 

–    szakmai önéletrajz, 

–    a szakág vezetésével kapcsolatos szakmai program, vezetői elképzeléseinek ismertetése, 

–    végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata, 

–    érvényes kamarai tagság igazolása, 

–    érvényes működési nyilvántartás igazolása, 

–    hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában résztvevők betekintési jogához, 

–    nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén a közalkalmazotti kinevezéskor 3 hónapnál nem 

régebbi erkölcsi bizonyítványt nyújt be. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2021. január 1. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a vezetői megbízásról a főigazgató dönt a véleményező 

bizottság és a szakmai kollégium javaslatát követően. Fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási 

folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelennek nyilvánítsa. 

Beérkezési határidő: 2020. október 31. 

Elbírálási határidő: 2020. december 15. 



A pályázatok benyújtásának módja: 

–    postai úton: az intézet főigazgatójához, Dr. Duray Gergőhöz kell benyújtani (5900 Orosháza, Könd 

utca 59.) a megpályázni kívánt beosztás megnevezéssel, 1 eredeti példányban és 

–    elektronikus úton az igazgatosag@ohk.hu e-mail-címre. 

A pályázat benyújtása akkor tekinthető megtörténtnek, ha a feltüntetett határidőig mind postai, 

mind elektronikus úton beérkezett a megadott címekre. 

A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. szeptember 30. 

További közzététel helye: 

–    www.ohk.hu, 

–    ÁEEK honlapja. 

*** 

Az Orosházi Kórház (5901 Orosháza, Könd utca 59.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Központi laboratórium 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, 5 évre szól. 

A munkavégzés helye: 5900 Orosháza, Könd utca 59. 

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

munkájának tervezése, szervezése, irányítása, és ellenőrzése. 

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

megállapodás rendelkezései irányadók. 

Pályázati feltételek: 

–    orvosi diploma, 

–    szakirányú szakvizsga, 

–    legalább 10 éves szakmai gyakorlat, 

–    1–3 éves vezetői tapasztalat vagy vezetői koncepció ismertetése, 

–    büntetlen előélet. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: további szakvizsga. 

Pályázat részeként benyújtandó iratok: 



–    szakmai önéletrajz, 

–    az osztály vezetésével kapcsolatos szakmai program, vezetői elképzeléseinek ismertetése, 

–    végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata, 

–    érvényes kamarai tagság igazolása, 

–    érvényes működési nyilvántartás igazolása, 

–    hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában résztvevők betekintési jogához, 

–    nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén a közalkalmazotti kinevezéskor 3 hónapnál nem 

régebbi erkölcsi bizonyítványt nyújt be. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2021. január 1. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a vezetői megbízásról a főigazgató dönt a véleményező 

bizottság és a szakmai kollégium javaslatát követően. Fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási 

folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelennek nyilvánítsa. 

Beérkezési határidő: 2020. október 31. 

Elbírálási határidő: 2020. december 15. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

–    postai úton: az intézet főigazgatójához, Dr. Duray Gergőhöz kell benyújtani (5900 Orosháza, Könd 

utca 59.) a megpályázni kívánt beosztás megnevezéssel, 1 eredeti példányban és 

–    elektronikus úton az igazgatosag@ohk.hu e-mail-címre. 

A pályázat benyújtása akkor tekinthető megtörténtnek, ha a feltüntetett határidőig mind postai, 

mind elektronikus úton beérkezett a megadott címekre. 

A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. szeptember 30. 

További közzététel helye: 

–    www.ohk.hu, 

–    ÁEEK honlapja. 

*** 

Az Orosházi Kórház (5901 Orosháza, Könd utca 59.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Pathológiai 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, 5 évre szól. 

A munkavégzés helye: 5900 Orosháza, Könd utca 59. 

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

munkájának tervezése, szervezése, irányítása, és ellenőrzése. 

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

megállapodás rendelkezései irányadók. 

Pályázati feltételek: 

–    orvosi diploma, 

–    szakirányú szakvizsga, 

–    legalább 10 éves szakmai gyakorlat, 

–    1–3 éves vezetői tapasztalat vagy vezetői koncepció ismertetése, 

–    büntetlen előélet. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: további szakvizsga. 

Pályázat részeként benyújtandó iratok: 

–    szakmai önéletrajz, 

–    az osztály vezetésével kapcsolatos szakmai program, vezetői elképzeléseinek ismertetése, 

–    végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata, 

–    érvényes kamarai tagság igazolása, 

–    érvényes működési nyilvántartás igazolása, 

–    hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában résztvevők betekintési jogához, 

–    nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén a közalkalmazotti kinevezéskor 3 hónapnál nem 

régebbi erkölcsi bizonyítványt nyújt be. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2021. január 1. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a vezetői megbízásról a főigazgató dönt a véleményező 

bizottság és a szakmai kollégium javaslatát követően. Fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási 

folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelennek nyilvánítsa. 

Beérkezési határidő: 2020. október 31. 

Elbírálási határidő: 2020. december 15. 

A pályázatok benyújtásának módja: 



–    postai úton: az intézet főigazgatójához, Dr. Duray Gergőhöz kell benyújtani (5900 Orosháza, Könd 

utca 59.) a megpályázni kívánt beosztás megnevezéssel, 1 eredeti példányban és 

–    elektronikus úton az igazgatosag@ohk.hu e-mail-címre. 

A pályázat benyújtása akkor tekinthető megtörténtnek, ha a feltüntetett határidőig mind postai, 

mind elektronikus úton beérkezett a megadott címekre. 

A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. szeptember 30. 

További közzététel helye: 

–    www.ohk.hu, 

–    ÁEEK honlapja. 

*** 

Az Orosházi Kórház (5901 Orosháza, Könd utca 59.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Csecsemő- és gyermekgyógyászati 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, 5 évre szól. 

A munkavégzés helye: 5900 Orosháza, Könd utca 59. 

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

munkájának tervezése, szervezése, irányítása, és ellenőrzése. 

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

megállapodás rendelkezései irányadók. 

Pályázati feltételek: 

–    orvosi diploma, 

–    csecsemő és gyermekgyógyászat szakvizsga, 

–    legalább 10 éves szakmai gyakorlat, 

–    1–3 éves vezetői tapasztalat vagy vezetői koncepció ismertetése, 

–    büntetlen előélet. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

–    neonatológiai szakvizsga, 

–    diagnosztikai jártasság. 



Pályázat részeként benyújtandó iratok: 

–    szakmai önéletrajz, 

–    az osztály vezetésével kapcsolatos szakmai program, vezetői elképzeléseinek ismertetése, 

–    végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata, 

–    érvényes kamarai tagság igazolása, 

–    érvényes működési nyilvántartás igazolása, 

–    hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában résztvevők betekintési jogához, 

–    nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén a közalkalmazotti kinevezéskor 3 hónapnál nem 

régebbi erkölcsi bizonyítványt nyújt be. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2021. január 1. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a vezetői megbízásról a főigazgató dönt a véleményező 

bizottság és a szakmai kollégium javaslatát követően. Fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási 

folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelennek nyilvánítsa. 

Beérkezési határidő: 2020. október 31. 

Elbírálási határidő: 2020. december 15. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

–    postai úton: az intézet főigazgatójához, Dr. Duray Gergőhöz kell benyújtani (5900 Orosháza, Könd 

utca 59.) a megpályázni kívánt beosztás megnevezéssel, 1 eredeti példányban és 

–    elektronikus úton az igazgatosag@ohk.hu e-mail-címre. 

A pályázat benyújtása akkor tekinthető megtörténtnek, ha a feltüntetett határidőig mind postai, 

mind elektronikus úton beérkezett a megadott címekre. 

A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. szeptember 30. 

További közzététel helye: 

–    www.ohk.hu, 

–    ÁEEK honlapja. 

*** 

Az Orosházi Kórház (5901 Orosháza, Könd utca 59.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Radiológia 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, 5 évre szól. 

A munkavégzés helye: 5900 Orosháza, Könd utca 59. 

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

munkájának tervezése, szervezése, irányítása, és ellenőrzése. 

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

megállapodás rendelkezései irányadók. 

Pályázati feltételek: 

–    orvosi diploma, 

–    szakirányú szakvizsga, 

–    legalább 10 éves szakmai gyakorlat, 

–    1–3 éves vezetői tapasztalat vagy vezetői koncepció ismertetése, 

–    büntetlen előélet. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: további szakvizsga. 

Pályázat részeként benyújtandó iratok: 

–    szakmai önéletrajz, 

–    az osztály vezetésével kapcsolatos szakmai program, vezetői elképzeléseinek ismertetése, 

–    végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata, 

–    érvényes kamarai tagság igazolása, 

–    érvényes működési nyilvántartás igazolása, 

–    hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában résztvevők betekintési jogához, 

–    nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén a közalkalmazotti kinevezéskor 3 hónapnál nem 

régebbi erkölcsi bizonyítványt nyújt be. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2021. január 1. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a vezetői megbízásról a főigazgató dönt a véleményező 

bizottság és a szakmai kollégium javaslatát követően. Fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási 

folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelennek nyilvánítsa. 

Beérkezési határidő: 2020. október 31. 

Elbírálási határidő: 2020. december 15. 



A pályázatok benyújtásának módja: 

–    postai úton: az intézet főigazgatójához, Dr. Duray Gergőhöz kell benyújtani (5900 Orosháza, Könd 

utca 59.) a megpályázni kívánt beosztás megnevezéssel, 1 eredeti példányban és 

–    elektronikus úton az igazgatosag@ohk.hu e-mail-címre. 

A pályázat benyújtása akkor tekinthető megtörténtnek, ha a feltüntetett határidőig mind postai, 

mind elektronikus úton beérkezett a megadott címekre. 

A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. szeptember 30. 

További közzététel helye: 

–    www.ohk.hu, 

–    ÁEEK honlapja. 

*** 

Az Orosházi Kórház (5901 Orosháza, Könd utca 59.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Transzfuziológiai 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, 5 évre szól. 

A munkavégzés helye: 5900 Orosháza, Könd utca 59. 

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

munkájának tervezése, szervezése, irányítása, és ellenőrzése. 

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

megállapodás rendelkezései irányadók. 

Pályázati feltételek: 

–    orvosi diploma, 

–    szakirányú szakvizsga, 

–    legalább 10 éves szakmai gyakorlat, 

–    1–3 éves vezetői tapasztalat vagy vezetői koncepció ismertetése, 

–    büntetlen előélet. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: további szakvizsga. 

Pályázat részeként benyújtandó iratok: 



–    szakmai önéletrajz, 

–    az osztály vezetésével kapcsolatos szakmai program, vezetői elképzeléseinek ismertetése, 

–    végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata, 

–    érvényes kamarai tagság igazolása, 

–    érvényes működési nyilvántartás igazolása, 

–    hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában résztvevők betekintési jogához, 

–    nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén a közalkalmazotti kinevezéskor 3 hónapnál nem 

régebbi erkölcsi bizonyítványt nyújt be. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2021. január 1. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a vezetői megbízásról a főigazgató dönt a véleményező 

bizottság és a szakmai kollégium javaslatát követően. Fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási 

folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelennek nyilvánítsa. 

Beérkezési határidő: 2020. október 31. 

Elbírálási határidő: 2020. december 15. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

–    postai úton: az intézet főigazgatójához, Dr. Duray Gergőhöz kell benyújtani (5900 Orosháza, Könd 

utca 59.) a megpályázni kívánt beosztás megnevezéssel, 1 eredeti példányban és 

–    elektronikus úton az igazgatosag@ohk.hu e-mail-címre. 

A pályázat benyújtása akkor tekinthető megtörténtnek, ha a feltüntetett határidőig mind postai, 

mind elektronikus úton beérkezett a megadott címekre. 

A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. szeptember 30. 

További közzététel helye: 

–    www.ohk.hu, 

–    ÁEEK honlapja. 

*** 

Az Orosházi Kórház (5901 Orosháza, Könd utca 59.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet 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, 5 évre szól. 

A munkavégzés helye: 5900 Orosháza, Könd utca 59. 

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

munkájának tervezése, szervezése, irányítása, és ellenőrzése. 

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

megállapodás rendelkezései irányadók. 

Pályázati feltételek: 

–    orvosi diploma, 

–    szakirányú szakvizsga, 

–    legalább 10 éves szakmai gyakorlat, 

–    1–3 éves vezetői tapasztalat vagy vezetői koncepció ismertetése, 

–    büntetlen előélet. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: további szakvizsga. 

Pályázat részeként benyújtandó iratok: 

–    szakmai önéletrajz, 

–    az osztály vezetésével kapcsolatos szakmai program, vezetői elképzeléseinek ismertetése, 

–    végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata, 

–    érvényes kamarai tagság igazolása, 

–    érvényes működési nyilvántartás igazolása, 

–    hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában résztvevők betekintési jogához, 

–    nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén a közalkalmazotti kinevezéskor 3 hónapnál nem 

régebbi erkölcsi bizonyítványt nyújt be. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2021. január 1. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a vezetői megbízásról a főigazgató dönt a véleményező 

bizottság és a szakmai kollégium javaslatát követően. Fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási 

folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelennek nyilvánítsa. 

Beérkezési határidő: 2020. október 31. 

Elbírálási határidő: 2020. december 15. 

A pályázatok benyújtásának módja: 



–    postai úton: az intézet főigazgatójához, Dr. Duray Gergőhöz kell benyújtani (5900 Orosháza, Könd 

utca 59.) a megpályázni kívánt beosztás megnevezéssel, 1 eredeti példányban és 

–    elektronikus úton az igazgatosag@ohk.hu e-mail-címre. 

A pályázat benyújtása akkor tekinthető megtörténtnek, ha a feltüntetett határidőig mind postai, 

mind elektronikus úton beérkezett a megadott címekre. 

A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. szeptember 30. 

További közzététel helye: 

–    www.ohk.hu, 

–    ÁEEK honlapja. 

*** 

Az Orosházi Kórház (5901 Orosháza, Könd utca 59.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Krónikus 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, 5 évre szól. 

A munkavégzés helye: 5900 Orosháza, Könd utca 59. 

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

munkájának tervezése, szervezése, irányítása, és ellenőrzése. 

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

megállapodás rendelkezései irányadók. 

Pályázati feltételek: 

–    orvosi diploma, 

–    belgyógyászat vagy gerontológia szakvizsga, 

–    legalább 10 éves szakmai gyakorlat, 

–    1–3 éves vezetői tapasztalat vagy vezetői koncepció ismertetése, 

–    büntetlen előélet. 

Pályázat részeként benyújtandó iratok: 

–    szakmai önéletrajz, 

–    az osztály vezetésével kapcsolatos szakmai program, vezetői elképzeléseinek ismertetése, 



–    végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata, 

–    érvényes kamarai tagság igazolása, 

–    érvényes működési nyilvántartás igazolása, 

–    hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában résztvevők betekintési jogához, 

–    nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén a közalkalmazotti kinevezéskor 3 hónapnál nem 

régebbi erkölcsi bizonyítványt nyújt be. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2021. január 1. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a vezetői megbízásról a főigazgató dönt a véleményező 

bizottság és a szakmai kollégium javaslatát követően. Fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási 

folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelennek nyilvánítsa. 

Beérkezési határidő: 2020. október 31. 

Elbírálási határidő: 2020. december 15. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

–    postai úton: az intézet főigazgatójához, Dr. Duray Gergőhöz kell benyújtani (5900 Orosháza, Könd 

utca 59.) a megpályázni kívánt beosztás megnevezéssel, 1 eredeti példányban és 

–    elektronikus úton az igazgatosag@ohk.hu e-mail-címre. 

A pályázat benyújtása akkor tekinthető megtörténtnek, ha a feltüntetett határidőig mind postai, 

mind elektronikus úton beérkezett a megadott címekre. 

A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. szeptember 30. 

További közzététel helye: 

–    www.ohk.hu, 

–    ÁEEK honlapja. 

*** 

Az Orosházi Kórház (5901 Orosháza, Könd utca 59.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Szülészet-nőgyógyászati 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, 5 évre szól. 

A munkavégzés helye: 5900 Orosháza, Könd utca 59. 



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

munkájának tervezése, szervezése, irányítása, és ellenőrzése. 

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

megállapodás rendelkezései irányadók. 

Pályázati feltételek: 

–    orvosi diploma, 

–    szakirányú szakvizsga, 

–    legalább 10 éves szakmai gyakorlat, 

–    1–3 éves vezetői tapasztalat vagy vezetői koncepció ismertetése, 

–    büntetlen előélet. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

–    további szakvizsga, 

–    diagnosztikai jártasság. 

Pályázat részeként benyújtandó iratok: 

–    szakmai önéletrajz, 

–    az osztály vezetésével kapcsolatos szakmai program, vezetői elképzeléseinek ismertetése, 

–    végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata, 

–    érvényes kamarai tagság igazolása, 

–    érvényes működési nyilvántartás igazolása, 

–    hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában résztvevők betekintési jogához, 

–    nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén a közalkalmazotti kinevezéskor 3 hónapnál nem 

régebbi erkölcsi bizonyítványt nyújt be. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2021. január 1. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a vezetői megbízásról a főigazgató dönt a véleményező 

bizottság és a szakmai kollégium javaslatát követően. Fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási 

folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelennek nyilvánítsa. 

Beérkezési határidő: 2020. október 31. 

Elbírálási határidő: 2020. december 15. 

A pályázatok benyújtásának módja: 



–    postai úton: az intézet főigazgatójához, Dr. Duray Gergőhöz kell benyújtani (5900 Orosháza, Könd 

utca 59.) a megpályázni kívánt beosztás megnevezéssel, 1 eredeti példányban és 

–    elektronikus úton az igazgatosag@ohk.hu e-mail-címre. 

A pályázat benyújtása akkor tekinthető megtörténtnek, ha a feltüntetett határidőig mind postai, 

mind elektronikus úton beérkezett a megadott címekre. 

A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. szeptember 30. 

További közzététel helye: 

–    www.ohk.hu, 

–    ÁEEK honlapja. 

*** 

Az Orosházi Kórház (5901 Orosháza, Könd utca 59.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás 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, 5 évre szól. 

A munkavégzés helye: 5900 Orosháza, Könd utca 59. 

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

munkájának tervezése, szervezése, irányítása, és ellenőrzése. 

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

megállapodás rendelkezései irányadók. 

Pályázati feltételek: 

–    orvosi diploma, 

–    szakirányú szakvizsga, 

–    legalább 10 éves szakmai gyakorlat, 

–    1–3 éves vezetői tapasztalat vagy vezetői koncepció ismertetése, 

–    büntetlen előélet. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: további szakvizsga. 

Pályázat részeként benyújtandó iratok: 

–    szakmai önéletrajz, 



–    az osztály vezetésével kapcsolatos szakmai program, vezetői elképzeléseinek ismertetése, 

–    végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata, 

–    érvényes kamarai tagság igazolása, 

–    érvényes működési nyilvántartás igazolása, 

–    hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában résztvevők betekintési jogához, 

–    nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén a közalkalmazotti kinevezéskor 3 hónapnál nem 

régebbi erkölcsi bizonyítványt nyújt be. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2021. január 1. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a vezetői megbízásról a főigazgató dönt a véleményező 

bizottság és a szakmai kollégium javaslatát követően. Fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási 

folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelennek nyilvánítsa. 

Beérkezési határidő: 2020. október 31. 

Elbírálási határidő: 2020. december 15. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

–    postai úton: az intézet főigazgatójához, Dr. Duray Gergőhöz kell benyújtani (5900 Orosháza, Könd 

utca 59.) a megpályázni kívánt beosztás megnevezéssel, 1 eredeti példányban és 

–    elektronikus úton az igazgatosag@ohk.hu e-mail-címre. 

A pályázat benyújtása akkor tekinthető megtörténtnek, ha a feltüntetett határidőig mind postai, 

mind elektronikus úton beérkezett a megadott címekre. 

A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. szeptember 30. 

További közzététel helye: 

–    www.ohk.hu, 

–    ÁEEK honlapja. 

*** 

Az Orosházi Kórház (5901 Orosháza, Könd utca 59.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Sürgősségi betegellátó 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, 5 évre szól. 



A munkavégzés helye: 5900 Orosháza, Könd utca 59. 

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

munkájának tervezése, szervezése, irányítása, és ellenőrzése. 

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

megállapodás rendelkezései irányadók. 

Pályázati feltételek: 

–    orvosi diploma, 

–    oxyológia vagy sürgősségi orvostan szakvizsga vagy aneszteziológia és intenzív terápiás szakorvos, 

–    sürgősségi osztályon töltött szakorvosi gyakorlat, 

–    legalább 10 éves szakmai gyakorlat, 

–    1–3 éves vezetői tapasztalat vagy vezetői koncepció ismertetése, 

–    büntetlen előélet. 

Pályázat részeként benyújtandó iratok: 

–    szakmai önéletrajz, 

–    az osztály vezetésével kapcsolatos szakmai program, vezetői elképzeléseinek ismertetése, 

–    végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata, 

–    érvényes kamarai tagság igazolása, 

–    érvényes működési nyilvántartás igazolása, 

–    hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában résztvevők betekintési jogához, 

–    nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén a közalkalmazotti kinevezéskor 3 hónapnál nem 

régebbi erkölcsi bizonyítványt nyújt be. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2021. január 1. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a vezetői megbízásról a főigazgató dönt a véleményező 

bizottság és a szakmai kollégium javaslatát követően. Fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási 

folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelennek nyilvánítsa. 

Beérkezési határidő: 2020. október 31. 

Elbírálási határidő: 2020. december 15. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

–    postai úton: az intézet főigazgatójához, Dr. Duray Gergőhöz kell benyújtani (5900 Orosháza, Könd 

utca 59.) a megpályázni kívánt beosztás megnevezéssel, 1 eredeti példányban és 



–    elektronikus úton az igazgatosag@ohk.hu e-mail-címre. 

A pályázat benyújtása akkor tekinthető megtörténtnek, ha a feltüntetett határidőig mind postai, 

mind elektronikus úton beérkezett a megadott címekre. 

A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. szeptember 30. 

További közzététel helye: 

–    www.ohk.hu, 

–    ÁEEK honlapja. 

*** 

Az Orosházi Kórház (5901 Orosháza, Könd utca 59.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Mozgásszervi rehabilitációs 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, 5 évre szól. 

A munkavégzés helye: 5900 Orosháza, Könd utca 59. 

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

munkájának tervezése, szervezése, irányítása, és ellenőrzése. 

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

megállapodás rendelkezései irányadók. 

Pályázati feltételek: 

–    orvosi diploma, 

–    szakirányú szakvizsga, 

–    legalább 10 éves szakmai gyakorlat, 

–    1–3 éves vezetői tapasztalat vagy vezetői koncepció ismertetése, 

–    büntetlen előélet. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: további szakvizsga. 

Pályázat részeként benyújtandó iratok: 

–    szakmai önéletrajz, 

–    az osztály vezetésével kapcsolatos szakmai program, vezetői elképzeléseinek ismertetése, 



–    végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata, 

–    érvényes kamarai tagság igazolása, 

–    érvényes működési nyilvántartás igazolása, 

–    hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában résztvevők betekintési jogához, 

–    nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén a közalkalmazotti kinevezéskor 3 hónapnál nem 

régebbi erkölcsi bizonyítványt nyújt be. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2021. január 1. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a vezetői megbízásról a főigazgató dönt a véleményező 

bizottság és a szakmai kollégium javaslatát követően. Fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási 

folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelennek nyilvánítsa. 

Beérkezési határidő: 2020. október 31. 

Elbírálási határidő: 2020. december 15. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

–    postai úton: az intézet főigazgatójához, Dr. Duray Gergőhöz kell benyújtani (5900 Orosháza, Könd 

utca 59.) a megpályázni kívánt beosztás megnevezéssel, 1 eredeti példányban és 

–    elektronikus úton az igazgatosag@ohk.hu e-mail-címre. 

A pályázat benyújtása akkor tekinthető megtörténtnek, ha a feltüntetett határidőig mind postai, 

mind elektronikus úton beérkezett a megadott címekre. 

A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. szeptember 30. 

További közzététel helye: 

–    www.ohk.hu, 

–    ÁEEK honlapja. 

*** 

Paks Város Önkormányzata (7030 Paks, Dózsa György út 55–61.) a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A.–20/B. §-a, 22/B. §-a, a munka törvénykönyvéről szóló 

2012. évi I. törvény (Mt.) 208–211. §-a, valamint a Kjt. egészségügyi intézményekben történő 

végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 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 (EüM rendelet) 1. §-a és 6. §-a alapján pályázatot hirdet a Paksi 

Gyógyászati Központ főigazgatói beosztásának (magasabb vezető) munkaviszony keretében történő 

ellátására. 



A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre 2021. január 1-től 2025. 

december 31-ig szól. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

Munkavégzés helye: 7030 Paks, Táncsics Mihály utca 13. 

A munkakörhöz tartozó főbb feladatok: 

–    az intézmény alapító okiratában meghatározott tevékenységi körök vezetői irányítása, 

–    az intézmény szakszerű és törvényes működésének biztosítása, 

–    a dolgozók felett a munkáltatói jogkör gyakorlása. 

Pályázati feltételek: 

–    büntetlen előélet, 

–    cselekvőképesség, 

    –    az EüM rendelet 1. §-ában meghatározottak alapján: 

–    orvostudományi vagy egyéb egyetemi szintű végzettség, 

–    mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés, 

–    legalább 5 éves vezetői gyakorlat. 

A főigazgatói megbízás az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. 

törvény értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár. 

A pályázathoz csatolni kell: 

–    az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot, 

–    részletes szakmai önéletrajzot, 

–    a végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolatát, 

–    három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, 

–    nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 

–    nyilatkozatot arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését vállalja. 

Munkabér: a főigazgató munkabére az Mt.-ben meghatározottak szerint kerül megállapításra. 

A pályázat benyújtásának határideje: a www.kozigallas.gov.hu honlapon történő közzétételtől 

számított 30 napon belül. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.paks.hu. 



A pályázat benyújtásának módja: 

–    postai úton, a pályázat Paks Város Önkormányzata címére történő megküldésével. (7030 Paks, 

Dózsa Gy. út 55–61.), 

–    személyesen a Paksi Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Titkársági Osztályán történő 

benyújtással (7030 Paks, Dózsa György út 55–61.). 

A borítékon kérjük feltüntetni: „Paksi Gyógyászati Központ főigazgatói pályázata”, valamint a 

pályázati azonosító számot: JT/352/2020. 

Benyújtási határidőn postai benyújtás esetén a benyújtási határidő utolsó napjának számító nap 

postai dátumbélyegzője, személyes benyújtás esetén a benyújtási határidő utolsó nap 16.00 óra 

értendő. 

A pályázattal kapcsolatosan bővebb felvilágosítás a Paksi Polgármesteri Hivatal Polgármesteri 

Titkársági Osztályán kérhető személyesen vagy a 06 (75) 500-565-ös telefonszámon. 

A pályázatok elbírálásának módja: a beérkező pályázatokat a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése és a 

356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése alapján létrehozott bizottság véleményezi. A 

pályázatokról Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt. 

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást indokolás nélkül eredménytelennek 

nyilvánítsa. 

A pályázatok elbírálásának határideje: a pályázati határidő lejártát követő 60 napon belül vagy a 

Képviselő-testület első ülésén. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2021. január 1-jétől tölthető be. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK ORVOSI ÁLLÁSOKRA 

Budapest 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának (1145 Budapest, Pétervárad utca 2.) 

képviselő-testülete pályázatot hirdet területi ellátási kötelezettséggel, vállalkozói jogviszony 

keretében betöltendő felnőtt háziorvosi tevékenységre. 

Az ellátandó feladatkör: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló 62. számú felnőtt háziorvosi körzetéhez 

tartozó felnőttek ellátása. 

A feladat ellátásának helye: Budapest, XIV. kerület, Torontál utca 55. 

A praxisjog megszerzése: a praxisjog térítésmentesen, az önkormányzattal való feladat-ellátási 

szerződés megkötése útján szerezhető meg. 

Pályázati feltételek: 

–    büntetlen előélet, 

–    cselekvőképesség, 



–    a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM 

rendelet szerinti képesítés, 

–    az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 

23.) Korm. rendeletben előírt feltételek megléte. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

–    az iskolai végzettséget és a szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata, 

–    részletes szakmai önéletrajz, 

–    3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

–    érvényes működési nyilvántartás igazolásának másolata, 

–    a Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása, 

–    a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok másolata (egyéni vállalkozói igazolvány, illetve 

társas vállalkozás esetén az alapító okirat/alapszabály/ és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat 

másolata, vagy az annak megkéréséről szóló igazolás másolata), 

–    Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Népegészségügyi Intézetének (1148 Budapest, 

Bánki Donát park 12/F) határozata arra vonatkozóan, hogy a pályázó a praxisengedély 

megszerzéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik, 

–    a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul 

annak nyilvános tárgyalásához, 

–    a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban résztvevő 

személyek a pályázati anyagot megismerjék, abba betekinthessenek. 

A pályázat benyújtásának határideje: az Egészségügyi Közlönyben történő megjelenést követő 30. 

nap. 

A pályázat elbírálási határideje: a pályázat benyújtásának határidejét követő Képviselő-testületi ülés. 

Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Képviselő-testülete fenntartja a jogot a pályázat 

eredménytelenné nyilvánítására. 

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot 1 példányban, zárt borítékban, postai úton vagy 

személyesen Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatához (1145 Budapest, Pétervárad 

utca 2.) kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „62. számú felnőtt háziorvosi körzet 

pályázata”. 

A jogviszony időtartama: a feladat-ellátási szerződés határozott időre, 5 év időtartamra szól. 

A jogviszony kezdete: a feladat-ellátási szerződés megkötését követően, az egészségügyi 

tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján, a Nemzeti Egészségbiztosítási 

Alapkezelővel megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően azonnal. 



Pályázathoz kapcsolódó egyéb információk: a pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 

dr. Szűcs Krisztina nyújt, a 06-1-872-9351-es telefonszámon. 

Baranya megye 

Bács-Kiskun megye 

Kunfehértó Község (6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8.) Képviselő-testülete pályázatot hirdet az 

egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 16/2016. (X. 27.) önkormányzati 

rendeletben meghatározott vegyes fogorvosi körzet a község teljes közigazgatási területi ellátási 

kötelezettséggel, az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés szerinti működtetésére. 

Működtetés formája: egyéni egészségügyi vállalkozás vagy társas vállalkozás tagjaként. 

A fogászati körzet lakosságszáma: 2231 fő. 

A fogászati rendelő címe: 6413 Kunfehértó, Szabadság tér 7. 

Pályázati feltételek: 

–    a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 

szerinti képesítés, 

–    az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 

313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános 

feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásáról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. 

rendeletben előírt egyéb feltételek megléte, 

–    büntetlen előélet. 

A pályázathoz csatolni kell: 

–    a szakirányú végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolatát, 

–    külföldön szerzett diploma esetén a honosításról szóló határozatot, 

–    részletes szakmai tevékenységet bemutató önéletrajzot, 

–    egészségügyi vállalkozási engedély másolatát, vagy 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, 

–    3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 

–    egészségügyi alkalmasság igazolását, 

–    működési nyilvántartási igazolvány másolatát, 

–    nyilatkozatot, mely szerint a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárás résztvevői a 

pályázati anyagát megismerhessék, 

–    nyilatkozatot arról, hogy a pályázó pályázata elbírálását a Képviselő-testület nyílt, vagy zárt ülésén 

kéri-e, 



–    nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a tevékenység megkezdéséhez szükséges személyi feltételeket 

(asszisztens) biztosítja. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: hatósági engedélyek megszerzését követően azonnal, 

legkorábban 2020. november 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 22. 

A pályázat benyújtásának módja: 

–    postai úton, Kunfehértó Község Polgármesteréhez címezve (6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8.), 

–    személyesen: Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatala (6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8.) 

titkárságán. A zárt borítékon fel kell tüntetni: „Fogorvosi pályázat”. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: elbírálás a pályázat benyújtását követő testületi ülésen. A 

kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást érvénytelenné nyilvánítsa. Eredményes 

pályázat esetén az önkormányzat határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződést köt, melyben a 

felek a működés feltételeit rögzítik. A fogorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok finanszírozása 

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes 

szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet alapján, az egészségügyi szolgáltatónak a Nemzeti 

Egészségbiztosítási Alapkezelő területileg illetékes szervével kötött finanszírozási szerződés alapján 

történik 

A pályázat elbírálásnak határideje: 2020. október 28. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.kunfeherto.hu 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Huszár Zoltán polgármester nyújt a 06 (77) 

507-100-as telefonszámon. 

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 



Nyugdíjazás miatt Örkényen (Budapesttől 50 km-re, Kecskeméttől 30 km-re) 1100 kártyával 

rendelkező gyermekorvosi praxis ingyenesen átadandó. Felújított, jól felszerelt rendelő, jól képzett 

asszisztencia. 

Érdeklődni telefonon: Dr. Kovács Mária Ibolya 06 (30) 995-3350. 

Somogy megye 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

Tolna megye 

Vas megye 

Veszprém megye 

Zala megye 

 


