
A Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház 
 

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

pályázatot hirdet 

a Szülészeti- és Nőgyógyászati Osztályra 
 

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 
évig szól. 

A munkavégzés helye: 

Csongrád megye, 6600 Szentes, Sima Ferenc utca 44-58. 

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

A Szülészeti- és Nőgyógyászati Osztály szakmai munkájának tervezése, 
szervezése, irányítása és ellenőrzése. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
 

Pályázati feltételek: 

 Egyetem, orvosi egyetem, szülészet-nőgyógyászat szakvizsga, 

 legalább 10 éves szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai 
tapasztalat, 

 vezetői gyakorlat - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat, 

 büntetlen előélet 

 cselekvőképesség 

 magyar állampolgárság 

 érvényes orvosi működési nyilvántartás 

 MOK tagság 
 



 
 

 A vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval 
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg 
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 A pályázó szakmai életútját részletesen bemutató önéletrajz, 
végzettségeket igazoló bizonyítványok másolata, rövid szakmai 
(vezetői) program. 

 Nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a 
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezelésének 
hozzájárulásáról. 

 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata 

 érvényes működési nyilvántartás igazolása 

 MOK tagság igazolása 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 7. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

 Postai úton, a pályázatnak a Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház 
címére történő megküldésével (6600 Szentes, Sima Ferenc utca 44-
58.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: 3/69-1/2020., valamint a beosztás megnevezését: 
osztályvezető főorvos. 

vagy 

 Személyesen: Dr. Kalmár Mihály főigazgató, Csongrád megye, 6600 
Szentes, Sima Ferenc utca 44-58. . 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázókat a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül szakmai 
bizottság hallgatja meg. A legalább háromtagú bizottságot a munkáltatói 
jogkör gyakorlója kéri fel. A határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezéssel 
egyidejű vezetői beosztással történő megbízásról - a szakmai bizottság 
javaslatát mérlegelve - a pályázati határidő lejártát követő 60 napon belül a 
munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 7. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

 kozigallas.gov.hu - 2020. szeptember 7. 

 Egészségügyi Közlöny, 2020. szeptember 



A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

Az osztályvezető főorvosi feladatkör főorvosi munkakörre szóló határozatlan 
idejű közalkalmazotti kinevezéssel, 5 év határozott idejű vezetői beosztásra 
történő megbízással látható el. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szentesi-
korhaz.hu honlapon szerezhet. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020.09.07. 


