
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

A Debreceni Egyetem Rektora (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.) pályázatot hirdet a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), a 

munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), valamint a Kjt. 

egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) előírásai alapján a: 

Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház 

4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26. 

főigazgatói (egyetemi kórház vezetői) 

feladatainak 

munkaviszony keretében történő ellátására. 

Munkáltató:  

Debreceni Egyetem  

Betöltendő munkakör:  

főigazgató (vezető állású munkavállaló) 

A munkaviszony időtartama:  

5 éves határozott időre szól, 3 hónapos próbaidő kikötésével. 

Foglalkoztatás jellege: 

teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: 

Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház székhelye és telephelyei. 

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

A Debreceni Egyetem szervezeti egységeként, egyetemi kórházaként várhatóan 2017. július 

1-jével létrejövő egészségügyi szolgáltató teljes munkaidőben történő vezetése. Ennek 

keretében, jogszabályi előírások megtartásával és az egyetemi kórház működési rendjében 

meghatározottak figyelembevételével irányítja, szervezi és ellenőrzi a vezetése alatt álló 

egyetemi kórházat.  

Feladata továbbá az egyetemi kórház vezetése, szakmai működésének tervezése, szervezése 

az intézmény költségvetése szerint rendelkezésre álló gazdasági keretek között, továbbá: 

 az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvényben 

foglaltak, valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint a területi 



egészségügyi szolgáltatások nyújtásának, a szakellátás különböző progresszivitású 

szintjei szerinti betegellátás biztosítása, 

 a tancélú gyógyító-megelőző tevékenység keretében a Debreceni Egyetem képzési és 

kutatási feladatainak ellátásában történő részvétel biztosítása, 

 az egyetemi kórház költségvetési keretein belül az egyetemi kórház személyi és tárgyi 

feltételeinek biztosítása, 

 az egyetemi kórház dolgozói - a kancellár hatáskörébe tartozó feladatokat ellátó 

alkalmazottak kivételével - felett a munkáltatói jogok - a bérgazdálkodást érintő, a 

kancellár egyetértésével hozott döntések kivételével - gyakorlása, 

 az egyetemi kórház szakmai működésével kapcsolatos tervezési, szervezési 

tevékenység irányítása, a belső kontrollrendszer működtetése, a nyújtott egészségügyi 

szolgáltatások folyamatos ellenőrzése, 

 az egyetemi kórház működési rendjében meghatározott feladatok ellátása. 

Munkabér és juttatások:  

A főigazgató munkabérét és egyéb juttatásait a munkáltatói jogkör gyakorlója, a Debreceni 

Egyetem Rektora állapítja meg. Az egyéb juttatások körét és mértékét a Debreceni Egyetem 

hatályos szabályzatai határozzák meg.   

Pályázati feltételek:  

A gyógyintézetek vezetőjének és vezető-helyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint 

a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 

13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján: 

 (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintű végzettség,
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 mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés, 

 legalább ötéves vezetői gyakorlat,
2
 

valamint: 

 büntetlen előélet, 

 cselekvőképesség. 

 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37. § (6) bekezdése alapján a 

főigazgató munkaviszonya legfeljebb a hatvanötödik életév betöltéséig szólhat. 

 

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 13. §-a 

értelmében a főigazgató egészségügyi szolgáltatónál más vezetői megbízatást nem tölthet be, 

és egészségügyi tevékenységet csak a szakképesítése szerinti egészségügyi tevékenység 

gyakorlási jogának fenntartásához szükséges mértékben, a munkáltatói jogkör gyakorlója 

előzetes engedélyében foglalt időtartamban végezhet, azzal, hogy a főigazgató ezen 

                                                           
1
 A diplomák és képesítések kölcsönös elismerésére vonatkozó Európai Uniós jogi normák szerinti, külföldi 

államban kiállított oklevél esetén szükséges – oklevéltől függően – magyar hatósági bizonyítvány csatolása, 

avagy az oklevélben tanúsított végzettség, ill. képzettség, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. 

törvényben meghatározott végzettségnek/képzettségnek megfeleltetés igazolása 
2
 Vezetői gyakorlatként vezetői vagy magasabb vezetői (közép- vagy felsővezetői) gyakorlat egyaránt 

elfogadható 



tevékenysége semmilyen formában nem akadályozhatja a munkaszerződésében meghatározott 

munkaköre munkaidőben történő ellátását. 

 

A főigazgatói munkakör betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 

2007. évi CLII. törvény értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár. 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 az egészségügyi tevékenységek egyes ellátási formáinak - így különösen az 

egészségügyi alapellátás és ügyeleti ellátás, járóbeteg-szakellátás és diagnosztika, 

fekvőbeteg-szakellátás, illetve egészségügyi megelőző ellátások - komplex, 

összehangolt, az ellátási szintek egyazon egészségügyi szolgáltatón belüli egymásra 

épülésével megvalósuló irányításában, folyamat-menedzsmentjében és betegút-, 

illetve ellátás-szervezésében szerzett, legalább 3 éves gyakorlat, tapasztalat, 

 finanszírozási tevékenységet végző szervnél szerzett vezetői tapasztalat, 

 orvosi szakvizsga megléte, és legalább 5 év időtartamú szakorvosi tevékenység 

végzése, 

 közigazgatási szakvizsga megléte, 

 válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett vezetői 

tapasztalat, 

 a kiemelt EU nyelvek valamelyikéből (angol/francia/német) államilag elismer, 

középfokú „C” típusú, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga. 

 saninet informatikai rendszer ismerete 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 végzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolatai, 
 a pályázó személyes adatait tartalmazó, részletes, fényképes szakmai önéletrajz, 
 az egyetemi kórház vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, mely tartalmazza a 

szakmai helyzetelemzésre épülő és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó 

fejlesztési elképzeléseket, 
 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány arról, hogy a pályázó megfelel a 

Kjt. 20. § (2), (2c), (2e) bekezdéseiben foglaltaknak, 
 a pályázati feltételként előírt vezetői beosztásban szerzett gyakorlat igazolása,
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 szakorvosi tevékenységet igazoló okmányok (munkáltatói igazolások), 
 hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges kezeléséhez, 
 nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának a véleményezők 

és a döntéshozók részére történő sokszorosításához, továbbításához, azok 

megismeréséhez, 
 nyilatkozat arról, hogy megbízás esetén a pályázó vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettségének határidőben eleget tesz. 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázat elbírálását követően, a munkáltatói jogkör gyakorlójának döntését 

követően, várhatóan 2017. július 01. napjától, de legkorábban az Emberi Erőforrások 
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 A vezetői beosztásra, valamint időtartamra történő hivatkozással kiadott munkáltatói igazolás hiteles másolata 



Miniszterének a munkaviszony létesítéséhez szükséges egyetértésének megadását követő 

napon tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje:  

Belügyminisztérium Közszolgálati Személyfejlesztési Főigazgatóságának (http://bmkszf.hu) 

honlapján történő megjelenést követő 30 nap: 2017. május 28. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

 postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem rektorának történő megküldésével (4002 

Debrecen, Pf. 400.). Kérjük, a borítékra írják rá a pályázati adatbázisban szereplő 

azonosító számot: RH/217/2017., valamint a munkakör megnevezését: „Kenézy Gyula 

Egyetemi Kórház főigazgató”. 

 elektronikus úton, a pályázatnak a rector@unideb.hu email címre történő megküldésével. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:  

A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a Kjt. 20/A. §-ában, valamint a Korm. 

rendeletben foglaltak szerint történik. 

A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által 

összehívott bizottság véleményezi. A bizottság tagjai a Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében 

meghatározott személyek. 

A benyújtott pályázatok rangsorolásáról a Debreceni Egyetem szenátusa dönt.  

A főigazgatóval a Debreceni Egyetem Rektora létesít munkaviszonyt. A munkaviszony 

létesítésének előfeltétele az Emberi Erőforrások Miniszterének egyetértése.  

Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az 

általa benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási 

határidejétől számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre kerülnek. 

A pályázat elbírálásának határideje:  

2017. június 30. 

A pályázati kiírás közzétételének helye: Belügyminisztérium Közszolgálati 

Személyfejlesztési Főigazgatóságának honlapja: http://bmkszf.hu. (elsődleges közzététel) 

A pályázati kiírás közzétételének ideje, a Belügyminisztérium Közszolgálati 

Személyfejlesztési Főigazgatósága általi publikálás dátuma: 2017. április 28. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: a Debreceni Egyetem honlapja, 

Egészségügyi Közlöny. 

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