
 

 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

A Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet, Orosháza pályázatot hirdet orvosi felsőfokú 

tanulmányokat folytatók támogatására „Orosháza leendő orvosaiért” támogatás 

elnyerésére. 

 

Célja: Az orvosi képzésben tanuló fiatalok Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézetben 

történő elhelyezkedésének/képzésének segítése, orosházi pályakezdésük támogatása.  

 

Az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén pályázatot nyújthatnak be, azon 

személyek, akik: 

- a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben 

általános orvosi képzésben vesznek részt, 

- a pályázat benyújtásának határnapjaként megjelölt napig 28. életévüket nem töltik be, 

- a pályázat benyújtásakor általános orvosképzésben 5. vagy 6. évfolyam aktív 

hallgatója 

 

A pályázatok benyújtása: Évente két alkalommal lehetséges. A pályázatot – e-mailben vagy 

postai úton - a mellékelt űrlapon kell benyújtani úgy, hogy az adott év augusztus 15.  

napjáig, valamint január 15. napjáig megérkezzen a Dr. László Elek Kórház és 

Rendelőintézethez. A hiányosan vagy nem megfelelően kitöltött pályázati űrlap javítására, a 

hiányzó mellékletek benyújtására a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő leteltét 

követően nincs lehetőség, azokat a főigazgató érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. 

 

A pályázati űrlap: Letölthető a Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet weblapjáról 

(www.oroshazikorhaz.hu). 

 

A pályázati űrlaphoz csatolni kell: 

- az elektronikus tanulmányi rendszerből letöltött félévekre kiszámolt tanulmányi átlagait 

- a felsőoktatási intézmény igazolását az aktív félévről  

- a pályázó által írt, legalább 1500, legfeljebb 3000 karakter terjedelmű önéletrajzot, amely 

tartalmazza a pályázó szakmai elképzeléseit, az általa esetlegesen végzett tudományos, 

kutatói munka bemutatását, demonstrátori tevékenységét 

 

Elnyerhető támogatás: 

Az ösztöndíj összege félévenként 5 hónap időtartamra (szeptembertől januárig és februártól 

júniusig) havi 50.000.- Ft, amely a pályázat benyújtásakor folyamatban lévő félévtől négy 

félévig, de legfeljebb az oklevél megszerzéséig szól. 

 

Maximálisan támogatható pályázatok száma: 3 fő 
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A pályázat elbírálása során előnyt élvező szakmák felsorolását a 1. számú melléklet 

tartalmazza. 

 

A beérkező pályázatokat a kórház delegáltjaiból álló testület megvizsgálja, rangsorolja és 

adott év augusztus 31-ig és január 31-ig meghatározza a támogatásra és elutasításra javasolt 

pályázatok körét. Amennyiben a testület szükségesnek tartja, az ülésén meghallgathatja a 

pályázókat. A főigazgató – a testület véleményének figyelembevételével – hozza meg 

döntését.  

 

Az ösztöndíjban részesülő pályázó köteles: 

a) hallgatói jogviszonya folyamatos fenntartásával a pályázat benyújtásakor megjelölt 

felsőoktatási intézményben a pályázatban megjelölt szakon felsőfokú tanulmányait 

megszakítás nélkül végezni, 

b) az ösztöndíj folyósításának ideje alatt a folyó félévre létesített hallgatói jogviszonyát 

minden év szeptember 30. napjáig és február 28. napjáig igazolni, 

c) a felsőoktatási intézmény által előírt kreditet és az oklevelet a felsőoktatási intézmény 

által előírt képzési idő alatt megszerezni, 

d) az oklevél megszerzését 30 napon belül annak másolatával igazolni, 

e) az oklevél megszerzésétől számított 6 hónapon belül legalább az ösztöndíj 

folyósításának megfelelő számú hónap időtartamáig az oklevélben meghatározott 

végzettség szerinti munkakörben a Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézetben teljes 

munkaidős egészségügyi szolgálati jogviszonyt létesíteni/rezidens képzésbe belépni, 

f) az e) pontban meghatározott jogviszony megkezdését, illetőleg megszűnését a 

jogviszonyt létrehozó, illetve megszüntető okirat másolatával annak keltétől számított 

15 napon belül igazolni, 

g) az e) pontban meghatározott jogviszony előző évi időtartamát minden év január 31. 

napjáig a munkáltató által kiállított okirattal igazolni mindaddig, amíg az e) pontban 

meghatározott idő letelik, 

h) a pályázati űrlapon megjelölt adatainak esetleges változásáról a kórházat 15 napon 

belül értesíteni. 

 

Az a pályázó, aki a fenti kötelezettségeinek, vagy az ösztöndíjszerződésben meghatározott 

kötelezettségeinek nem tesz eleget, köteles a neki folyósított ösztöndíj összegét a jegybanki 

alapkamattal növelten az erre okot adó körélmény bekövetkeztétől számított 15 napon belül 

visszafizetni. 

 

A pályázó a pályázatok benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a benyújtott pályázatában 

megjelölt személyes adatait a pályázatot értékelő, a döntést előkészítő és döntéshozó 

személyek megismerjék, a pályázattal kapcsolatos feladataik ellátása során kezeljék, valamint 

azt, hogy ösztöndíj elnyerése esetén nevüket és az ösztöndíj összegét a kórház nyilvánosságra 

hozza. 
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Az „Orosháza leendő orvosaiért” támogatásra irányuló pályázatok elbírálása során 

előnyt élvező szakmák: (egyéb szakmák sem kizáró okok) 

1. oxyológia-sürgősségi orvostan 

2. aneszteziológia és intenzív terápia 

3. belgyógyászat 

4. kardiológia 

5. gastroenterológia 

6. traumatológia 

7. sebészet 

8. gyermekgyógyászat 

9. szülészet-nőgyógyászat 

10. neurológia 

11. radiológia 

 

 

A pályázatok benyújtásának helye: Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet részére 

e-mail útján: igazgatosag@ohk.hu  vagy postai úton: Dr. László Elek Kórház és 

Rendelőintézet, Orosháza, Igazgatóság, 5900 Orosháza, Könd utca 59.  

 

A pályázatok beérkezésének határideje: adott év augusztus 15. napjáig, valamint január 

15.napjáig  

 

Kérjük, hogy az e-mail tárgyaként jelöljék meg vagy borítékra írják rá: „Orosháza 

leendő orvosaiért " pályázat. 

 

A pályázati döntésekről szóló értesítés várható ideje: adott év augusztus 31-ig és január 

31-ig 

mailto:igazgatosag@ohk.hu

