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Pályázati hirdetmények egészségügyi intézményvezetõi és orvosvezetõi állásokra

A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes

egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: MÖK tv.) 14. §-a alapján a Gyógyszerészeti

és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi

XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A–20/B. §-ában és 22/B. §-ában, a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII.

törvényben, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történõ

végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban. Kjt. vhr.) 4. §-ában és 7. §-ában meghatározottak szerint

2012. március hó 30. napján pályázatot írt ki a Bajcsy-Zsilinszky Kórház-Rendelõintézet gazdasági igazgatói munkaköre

betöltésére.

A megbízási jogkör gyakorlója a vezetõi pályázati eljárás során nem élt a megbízási jogával, így a munkakör betöltésére nem

kerül sor, ennek megfelelõen a kiírt pályázat eredménytelen.

A továbbiakban – a MÖK tv. rendelkezéseinek megfelelõen – a megbízási jogkör gyakorlója a Kjt. vhr. 4. § (3) bekezdése szerint jár el.

A fentieknek megfelelõen:

A GYEMSZI pályázatot hirdet a Kjt. 20/A–20/B. §-a és 22/B. §-a, a Munka Törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény

(a továbbiakban: Mt.), a Kjt. vhr. 4. §-a és 7. §-a és a MÖK tv. 14. § (4) bekezdése alapján:

Bajcsy-Zsilinszky Kórház-Rendelõintézet

1106 Budapest, Maglódi út 89–91.

gazdasági igazgatói

magasabb vezetõi megbízás

munkaviszony keretében történõ betöltésére.

Munkáltató: Munkaviszony létesítése, megszüntetése tekintetében az emberi erõforrások minisztere, a díjazás megállapítása

tekintetében a GYEMSZI fõigazgatója dönt. Az egyéb munkáltatói jogok gyakorlója az Intézmény vezetõje.

Munkakör: gazdasági igazgató.
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A jogviszony idõtartama: 5 éves határozott idõre szól, 3 hónapos próbaidõ kikötésével.

A munkakör betölthetõségének kezdõ napja várhatóan: A megbízási jogkör gyakorlója döntését követõen, leghamarabb

2012. december 1. napja.

A gazdasági igazgató feladata: a szervezet mûködésével összefüggõ gazdasági, pénzügyi és a számviteli rendszer

stratégiájának kialakítása és mûködtetése a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembevételével, teljes munkaidõben történõ

munkavégzés keretében.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó egyéb feladatok:

A gazdasági szervezetet irányítása, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

9–10. §-ában rögzített feladatok ellátása, ezen belül:

– a költségvetési szerv elõirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási

feladatok ellátása,

– az intézmény mûködésével összefüggõ gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelõs irányítása,

– az intézmény mûködtetésével, üzemeltetésével, a beruházásokkal, a vagyon használatával kapcsolatos feladatok ellátása,

– az intézmény éves költségvetésének és az elõírt féléves és év végi beszámolóinak, pénzforgalmi jelentéseinek elkészítése, a

költségvetés és beszámolók adatai valódiságának biztosítása,

– a bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó elõírások érvényesítése.

Munkabér:

A gazdasági igazgató munkabére az Mt.-ben meghatározottak szerint az egészségügyi intézmény költségvetésének

figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.

Pályázati feltételek:

A gyógyintézetek vezetõjének és vezetõ-helyetteseinek képesítési követelményeirõl, valamint a vezetõi megbízás betöltése

érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján:

– szakirányú felsõfokú iskolai végzettség vagy felsõfokú iskolai végzettség* és emellett mérlegképes könyvelõi vagy ezzel

egyenértékû szakképesítés, valamint

– legalább hároméves – egészségügy területén szerzett – vezetõi gyakorlat**,

– a gazdasági vezetõnek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében szerepelnie kell a számvitelrõl

szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a

tevékenység ellátására jogosító engedéllyel.

Gyógyintézet gazdasági igazgatója esetében szakirányú felsõfokú végzettség tekintetében a közgazdasági (pénzügyi)

felsõoktatásban alapképzésben szerezhetõ képesítéseket kell irányadónak tekinteni.

valamint:

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

A gazdasági igazgatói munkakör betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény

értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– végzettséget igazoló okiratok másolatai,

– a pályázó személy adatait tartalmazó részletes – a www.gyemszi.hu weboldalról letölthetõ – fényképes, szakmai adatlap,

– motivációs levél,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,

– nyilatkozat, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának a véleményezõk és a döntéshozók részére történõ sokszorosításához,

továbbításához,

– a pályázati feltételként elõírt vezetõi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása***.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– egészségügyi költségvetési szervnél pénzügyi, gazdasági területen szerzett 3–5 éves gyakorlat,

– közbeszerzési eljárásokra vonatkozó képzettség, illetve gyakorlat,
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* A diplomák és képesítések kölcsönös elismerésére vonatkozó Európai Uniós jogi normák szerinti, külföldi államban kiállított oklevél esetén szükséges – oklevéltõl

függõen – magyar hatósági bizonyítvány csatolása, avagy az oklevélben tanúsított végzettség, ill. képzettség, a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi

CCIV. törvényben meghatározott végzettségnek/képzettségnek megfeleltetés igazolása.

** Vezetõi gyakorlatként vezetõi vagy magasabb vezetõi (közép- vagy felsõvezetõi) gyakorlat egyaránt elfogadható.

*** A vezetõi beosztásra, valamint idõtartamra történõ hivatkozással kiadott munkáltatói igazolás.



– széleskörû informatikai ismeretek,

– idegen nyelv ismerete.

A pályázat benyújtásának határideje:

Az Egészségügyi Közlönyben történõ megjelenést követõ 30 nap.

A pályázati kiírás közzétételének ideje, helye: 2012. augusztus 29.

A pályázati felhívás megjelenik az Egészségügyi Közlönyben valamint az NKI és a GYEMSZI honlapján.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114.

Pf. 32.) címére történõ megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot

GYEMSZI/BP/BZS/02, valamint a munkakör megnevezését: gazdasági igazgatói pályázat: Bajcsy-Zsilinszky Kórház-Rendelõintézet,

és elektronikus úton is kérjük beküldeni a humanpolitika@gyemszi.hu e-mail címre.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet elektronikus úton: a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A gyógyintézetek vezetõjének és vezetõ-helyetteseinek képesítési követelményeirõl, valamint a vezetõi megbízás betöltése

érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 6. §-a alapján a vezetõi beosztások

pályázati eljárás során tölthetõk be. A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a Kjt. 20/A. §-ában, valamint a Kjt. vhr.-ben

foglaltak szerint történik.

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

A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.

A pályázat elbírálásának határideje:

A pályázat benyújtási határidejét követõ 60 nap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyemszi.hu honlapon szerezhetnek.

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

tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétõl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre

kerülnek.

***

A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes

egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: MÖK tv.) 14. §-a alapján a Gyógyszerészeti

és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi

XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A–20/B. §-ában és 22/B. §-ában a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvényben,

valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról

szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban. Kjt. vhr.) 4. §-ában és 7. §-ában meghatározottak szerint 2012. március hó

30. napján pályázatot írt ki az Egyesített Szent István és Szent László Kórház – Rendelõintézet gazdasági igazgatói munkaköre

betöltésére.

A megbízási jogkör gyakorlója a vezetõi pályázati eljárás során nem élt a megbízási jogával, így a munkakör betöltésére nem

kerül sor, ennek megfelelõen a kiírt pályázat eredménytelen.

A továbbiakban – a MÖK tv. rendelkezéseinek megfelelõen – a megbízási jogkör gyakorlója a Kjt. vhr. 4. § (3) bekezdése szerint jár el.

A fentieknek megfelelõen:

A GYEMSZI pályázatot hirdet a Kjt. 20/A–20/B. §-a és 22/B. §-a, a Munka Törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény

(a továbbiakban: Mt.), a Kjt. vhr. 4. §-a és 7. §-a és a MÖK tv. 14. § (4) bekezdése alapján:

Egyesített Szent István és Szent László Kórház – Rendelõintézet

1097 Budapest, Nagyvárad tér 1.

gazdasági igazgatói

magasabb vezetõi megbízás

munkaviszony keretében történõ betöltésére.

Munkáltató: Munkaviszony létesítése, megszüntetése tekintetében az emberi erõforrások minisztere, a díjazás megállapítása

tekintetében a GYEMSZI fõigazgatója dönt. Az egyéb munkáltatói jogok gyakorlója az Intézmény vezetõje.

Munkakör: gazdasági igazgató.

A jogviszony idõtartama: 5 éves határozott idõre szól, 3 hónapos próbaidõ kikötésével.
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A munkakör betölthetõségének kezdõ napja várhatóan: A megbízási jogkör gyakorlója döntését követõen, leghamarabb

2012. december 1. napja.

A gazdasági igazgató feladata: a szervezet mûködésével összefüggõ gazdasági, pénzügyi és a számviteli rendszer

stratégiájának kialakítása és mûködtetése a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembevételével, teljes munkaidõben történõ

munkavégzés keretében.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó egyéb feladatok:

A gazdasági szervezetet irányítása, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

9–10. §-ában rögzített feladatok ellátása, ezen belül:

– a költségvetési szerv elõirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási

feladatok ellátása,

– az intézmény mûködésével összefüggõ gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelõs irányítása,

– az intézmény mûködtetésével, üzemeltetésével, a beruházásokkal, a vagyon használatával kapcsolatos feladatok ellátása,

– az intézmény éves költségvetésének és az elõírt féléves és év végi beszámolóinak, pénzforgalmi jelentéseinek elkészítése, a

költségvetés és beszámolók adatai valódiságának biztosítása,

– a bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó elõírások érvényesítése.

Munkabér:

A gazdasági igazgató munkabére az Mt.-ben meghatározottak szerint az egészségügyi intézmény költségvetésének

figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.

Pályázati feltételek:*

A gyógyintézetek vezetõjének és vezetõ-helyetteseinek képesítési követelményeirõl, valamint a vezetõi megbízás betöltése

érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján:

– szakirányú felsõfokú iskolai végzettség vagy felsõfokú iskolai végzettség és emellett mérlegképes könyvelõi vagy ezzel

egyenértékû szakképesítés, valamint

– legalább hároméves – egészségügy területén szerzett – vezetõi gyakorlat**,

– a gazdasági vezetõnek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében szerepelnie kell a számvitelrõl

szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a

tevékenység ellátására jogosító engedéllyel.

Gyógyintézet gazdasági igazgatója esetében szakirányú felsõfokú végzettség tekintetében a közgazdasági (pénzügyi)

felsõoktatásban alapképzésben szerezhetõ képesítéseket kell irányadónak tekinteni.

valamint:

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

A gazdasági igazgatói munkakör betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény

értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– végzettséget igazoló okiratok másolatai,

– a pályázó személy adatait tartalmazó részletes – a www.gyemszi.hu weboldalról letölthetõ – fényképes, szakmai adatlap,

– motivációs levél,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,

– nyilatkozat, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának a véleményezõk és a döntéshozók részére történõ

sokszorosításához, továbbításához,

– a pályázati feltételként elõírt vezetõi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása***.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– egészségügyi költségvetési szervnél pénzügyi, gazdasági területen szerzett 3–5 éves gyakorlat,

– közbeszerzési eljárásokra vonatkozó képzettség, illetve gyakorlat,

– széleskörû informatikai ismeretek,

– idegen nyelv ismerete.
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* A diplomák és képesítések kölcsönös elismerésére vonatkozó Európai Uniós jogi normák szerinti, külföldi államban kiállított oklevél esetén szükséges – oklevéltõl

függõen – magyar hatósági bizonyítvány csatolása, avagy az oklevélben tanúsított végzettség, ill. képzettség, a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi

CCIV. törvényben meghatározott végzettségnek/képzettségnek megfeleltetés igazolása.

** Vezetõi gyakorlatként vezetõi vagy magasabb vezetõi (közép- vagy felsõvezetõi) gyakorlat egyaránt elfogadható.

*** A vezetõi beosztásra, valamint idõtartamra történõ hivatkozással kiadott munkáltatói igazolás.



A pályázat benyújtásának határideje:

Az Egészségügyi Közlönyben történõ megjelenést követõ 30 nap.

A pályázati kiírás közzétételének ideje, helye: 2012. augusztus 29.

A pályázati felhívás megjelenik az Egészségügyi Közlönyben valamint az NKI és a GYEMSZI honlapján.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114.

Pf. 32.) címére történõ megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot

GYEMSZI/BP/ESZSZK/02, valamint a munkakör megnevezését: gazdasági igazgatói pályázat: Egyesített Szent István és Szent

László Kórház – Rendelõintézet, és elektronikus úton is kérjük beküldeni a humanpolitika@gyemszi.hu e-mail címre.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet elektronikus úton: a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A gyógyintézetek vezetõjének és vezetõ-helyetteseinek képesítési követelményeirõl, valamint a vezetõi megbízás betöltése

érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 6. §-a alapján a vezetõi beosztások

pályázati eljárás során tölthetõk be. A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a Kjt. 20/A. §-ában, valamint a Kjt. vhr.-ben

foglaltak szerint történik.

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

A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.

A pályázat elbírálásának határideje:

A pályázat benyújtási határidejét követõ 60 nap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyemszi.hu honlapon szerezhetnek.

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

tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétõl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre

kerülnek.

***

A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes

egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: MÖK tv.) 14. §-a alapján a Gyógyszerészeti

és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi

XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A–20/B. §-ában és 22/B. §-ában a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvényben,

valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról

szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban. Kjt. vhr.) 4. §-ában és 7. §-ában meghatározottak szerint 2012. március hó

30. napján pályázatot írt ki a Uzsoki Utcai Kórház gazdasági igazgatói munkaköre betöltésére.

A megbízási jogkör gyakorlója a vezetõi pályázati eljárás során nem élt a megbízási jogával, így a munkakör betöltésére nem

kerül sor, ennek megfelelõen a kiírt pályázat eredménytelen.

A továbbiakban – a MÖK tv. rendelkezéseinek megfelelõen – a megbízási jogkör gyakorlója a Kjt. vhr. 4. § (3) bekezdése szerint jár el.

A fentieknek megfelelõen:

A GYEMSZI pályázatot hirdet a Kjt. 20/A–20/B. §-a és 22/B. §-a, a Munka Törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény

(a továbbiakban: Mt.), a Kjt. vhr. 4. §-a és 7. §-a és a MÖK tv. 14. § (4) bekezdése alapján:

Uzsoki Utcai Kórház

1145 Budapest, Uzsoki utca 29–41.

gazdasági igazgatói

magasabb vezetõi megbízás

munkaviszony keretében történõ betöltésére.

Munkáltató: Munkaviszony létesítése, megszüntetése tekintetében az emberi erõforrások minisztere, a díjazás megállapítása

tekintetében a GYEMSZI fõigazgatója dönt. Az egyéb munkáltatói jogok gyakorlója az Intézmény vezetõje.

Munkakör: gazdasági igazgató.

A jogviszony idõtartama: 5 éves határozott idõre szól, 3 hónapos próbaidõ kikötésével.

A munkakör betölthetõségének kezdõ napja várhatóan: A megbízási jogkör gyakorlója döntését követõen, leghamarabb

2012. december 1. napja.
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A gazdasági igazgató feladata: a szervezet mûködésével összefüggõ gazdasági, pénzügyi és a számviteli rendszer

stratégiájának kialakítása és mûködtetése a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembevételével, teljes munkaidõben történõ

munkavégzés keretében.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó egyéb feladatok:

A gazdasági szervezetet irányítása, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

9–10. §-ában rögzített feladatok ellátása, ezen belül:

– a költségvetési szerv elõirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási

feladatok ellátása,

– az intézmény mûködésével összefüggõ gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelõs irányítása,

– az intézmény mûködtetésével, üzemeltetésével, a beruházásokkal, a vagyon használatával kapcsolatos feladatok ellátása,

– az intézmény éves költségvetésének és az elõírt féléves és év végi beszámolóinak, pénzforgalmi jelentéseinek elkészítése, a

költségvetés és beszámolók adatai valódiságának biztosítása,

– a bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó elõírások érvényesítése.

Munkabér:

A gazdasági igazgató munkabére az Mt.-ben meghatározottak szerint az egészségügyi intézmény költségvetésének

figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.

Pályázati feltételek:

A gyógyintézetek vezetõjének és vezetõ-helyetteseinek képesítési követelményeirõl, valamint a vezetõi megbízás betöltése

érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján:

– szakirányú felsõfokú iskolai végzettség vagy felsõfokú iskolai végzettség* és emellett mérlegképes könyvelõi vagy ezzel

egyenértékû szakképesítés, valamint

– legalább hároméves – egészségügy területén szerzett – vezetõi gyakorlat**,

– a gazdasági vezetõnek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében szerepelnie kell a számvitelrõl

szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a

tevékenység ellátására jogosító engedéllyel.

Gyógyintézet gazdasági igazgatója esetében szakirányú felsõfokú végzettség tekintetében a közgazdasági (pénzügyi)

felsõoktatásban alapképzésben szerezhetõ képesítéseket kell irányadónak tekinteni.

valamint:

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

A gazdasági igazgatói munkakör betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény

értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– végzettséget igazoló okiratok másolatai,

– a pályázó személy adatait tartalmazó részletes – a www.gyemszi.hu weboldalról letölthetõ – fényképes, szakmai adatlap,

– motivációs levél,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,

– nyilatkozat, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának a véleményezõk és a döntéshozók részére történõ

sokszorosításához, továbbításához,

– a pályázati feltételként elõírt vezetõi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása***.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– egészségügyi költségvetési szervnél pénzügyi, gazdasági területen szerzett 3–5 éves gyakorlat,

– közbeszerzési eljárásokra vonatkozó képzettség, illetve gyakorlat,

– széleskörû informatikai ismeretek,

– idegen nyelv ismerete.
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* A diplomák és képesítések kölcsönös elismerésére vonatkozó Európai Uniós jogi normák szerinti, külföldi államban kiállított oklevél esetén szükséges – oklevéltõl

függõen – magyar hatósági bizonyítvány csatolása, avagy az oklevélben tanúsított végzettség, ill. képzettség, a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi

CCIV. törvényben meghatározott végzettségnek/képzettségnek megfeleltetés igazolása.

** Vezetõi gyakorlatként vezetõi vagy magasabb vezetõi (közép- vagy felsõvezetõi) gyakorlat egyaránt elfogadható.

*** A vezetõi beosztásra, valamint idõtartamra történõ hivatkozással kiadott munkáltatói igazolás.



A pályázat benyújtásának határideje:

Az Egészségügyi Közlönyben történõ megjelenést követõ 30 nap.

A pályázati kiírás közzétételének ideje, helye: 2012. augusztus 29.

A pályázati felhívás megjelenik az Egészségügyi Közlönyben valamint az NKI és a GYEMSZI honlapján.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114.

Pf. 32.) címére történõ megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot

GYEMSZI/BP/UU/02, valamint a munkakör megnevezését: gazdasági igazgatói pályázat: Uzsoki Utcai Kórház, és elektronikus

úton is kérjük beküldeni a humanpolitika@gyemszi.hu e-mail címre.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet elektronikus úton: a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A gyógyintézetek vezetõjének és vezetõ-helyetteseinek képesítési követelményeirõl, valamint a vezetõi megbízás betöltése

érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 6. §-a alapján a vezetõi beosztások

pályázati eljárás során tölthetõk be. A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a Kjt. 20/A. §-ában, valamint a Kjt. vhr.-ben

foglaltak szerint történik.

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

A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.

A pályázat elbírálásának határideje:

A pályázat benyújtási határidejét követõ 60 nap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyemszi.hu honlapon szerezhetnek.

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

tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétõl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre

kerülnek.

***

A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes

egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: MÖK tv.) 14. §-a alapján a Gyógyszerészeti

és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi

XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A–20/B. §-ában és 22/B. §-ában a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvényben,

valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról

szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban. Kjt. vhr.) 4. §-ában és 7. §-ában meghatározottak szerint 2012. március hó

30. napján pályázatot írt ki a Károlyi Sándor Kórház gazdasági igazgatói munkaköre betöltésére.

A megbízási jogkör gyakorlója a vezetõi pályázati eljárás során nem élt a megbízási jogával, így a munkakör betöltésére nem

kerül sor, ennek megfelelõen a kiírt pályázat eredménytelen.

A továbbiakban – a MÖK tv. rendelkezéseinek megfelelõen – a megbízási jogkör gyakorlója a Kjt. vhr. 4. § (3) bekezdése szerint jár el.

A fentieknek megfelelõen:

A GYEMSZI pályázatot hirdet a Kjt. 20/A–20/B. §-a és 22/B. §-a, a Munka Törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény

(a továbbiakban: Mt.), a Kjt. vhr. 4. §-a és 7. §-a és a MÖK tv. 14. § (4) bekezdése alapján:

Károlyi Sándor Kórház

1041 Budapest, Nyár u. 103.

gazdasági igazgatói

magasabb vezetõi megbízás

munkaviszony keretében történõ betöltésére.

Munkáltató: Munkaviszony létesítése, megszüntetése tekintetében az emberi erõforrások minisztere, a díjazás megállapítása

tekintetében a GYEMSZI fõigazgatója dönt. Az egyéb munkáltatói jogok gyakorlója az Intézmény vezetõje.

Munkakör: gazdasági igazgató.

A jogviszony idõtartama: 5 éves határozott idõre szól, 3 hónapos próbaidõ kikötésével.

A munkakör betölthetõségének kezdõ napja várhatóan: A megbízási jogkör gyakorlója döntését követõen, leghamarabb

2012. december 1. napja.
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A gazdasági igazgató feladata: a szervezet mûködésével összefüggõ gazdasági, pénzügyi és a számviteli rendszer

stratégiájának kialakítása és mûködtetése a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembevételével, teljes munkaidõben történõ

munkavégzés keretében.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó egyéb feladatok:

A gazdasági szervezetet irányítása, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

9–10. §-ában rögzített feladatok ellátása, ezen belül:

– a költségvetési szerv elõirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási

feladatok ellátása,

– az intézmény mûködésével összefüggõ gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelõs irányítása,

– az intézmény mûködtetésével, üzemeltetésével, a beruházásokkal, a vagyon használatával kapcsolatos feladatok ellátása,

– az intézmény éves költségvetésének és az elõírt féléves és év végi beszámolóinak, pénzforgalmi jelentéseinek elkészítése, a

költségvetés és beszámolók adatai valódiságának biztosítása,

– a bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó elõírások érvényesítése.

Munkabér:

A gazdasági igazgató munkabére az Mt.-ben meghatározottak szerint az egészségügyi intézmény költségvetésének

figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.

Pályázati feltételek:

A gyógyintézetek vezetõjének és vezetõ-helyetteseinek képesítési követelményeirõl, valamint a vezetõi megbízás betöltése

érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján:

– szakirányú felsõfokú iskolai végzettség vagy felsõfokú iskolai végzettség* és emellett mérlegképes könyvelõi vagy ezzel

egyenértékû szakképesítés, valamint

– legalább hároméves – egészségügy területén szerzett – vezetõi gyakorlat**,

– a gazdasági vezetõnek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében szerepelnie kell a számvitelrõl

szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a

tevékenység ellátására jogosító engedéllyel.

Gyógyintézet gazdasági igazgatója esetében szakirányú felsõfokú végzettség tekintetében a közgazdasági (pénzügyi)

felsõoktatásban alapképzésben szerezhetõ képesítéseket kell irányadónak tekinteni.

valamint:

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

A gazdasági igazgatói munkakör betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény

értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– végzettséget igazoló okiratok másolatai,

– a pályázó személy adatait tartalmazó részletes – a www.gyemszi.hu weboldalról letölthetõ – fényképes, szakmai adatlap,

– motivációs levél,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,

– nyilatkozat, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának a véleményezõk és a döntéshozók részére történõ

sokszorosításához, továbbításához,

– a pályázati feltételként elõírt vezetõi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása***.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– egészségügyi költségvetési szervnél pénzügyi, gazdasági területen szerzett 3–5 éves gyakorlat,

– közbeszerzési eljárásokra vonatkozó képzettség, illetve gyakorlat,

– széleskörû informatikai ismeretek,

– idegen nyelv ismerete.
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* A diplomák és képesítések kölcsönös elismerésére vonatkozó Európai Uniós jogi normák szerinti, külföldi államban kiállított oklevél esetén szükséges – oklevéltõl

függõen – magyar hatósági bizonyítvány csatolása, avagy az oklevélben tanúsított végzettség, ill. képzettség, a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi

CCIV. törvényben meghatározott végzettségnek/képzettségnek megfeleltetés igazolása.

** Vezetõi gyakorlatként vezetõi vagy magasabb vezetõi (közép- vagy felsõvezetõi) gyakorlat egyaránt elfogadható.

*** A vezetõi beosztásra, valamint idõtartamra történõ hivatkozással kiadott munkáltatói igazolás.



A pályázat benyújtásának határideje:

Az Egészségügyi Közlönyben történõ megjelenést követõ 30 nap.

A pályázati kiírás közzétételének ideje, helye: 2012. augusztus 29.

A pályázati felhívás megjelenik az Egészségügyi Közlönyben valamint az NKI és a GYEMSZI honlapján.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114.

Pf. 32.) címére történõ megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot

GYEMSZI/BP/KS/02, valamint a munkakör megnevezését: gazdasági igazgatói pályázat: Károlyi Sándor Kórház, és elektronikus

úton is kérjük beküldeni a humanpolitika@gyemszi.hu e-mail címre.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet elektronikus úton: a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A gyógyintézetek vezetõjének és vezetõ-helyetteseinek képesítési követelményeirõl, valamint a vezetõi megbízás betöltése

érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 6. §-a alapján a vezetõi beosztások

pályázati eljárás során tölthetõk be. A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a Kjt. 20/A. §-ában, valamint a Kjt. vhr.-ben

foglaltak szerint történik.

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

A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.

A pályázat elbírálásának határideje:

A pályázat benyújtási határidejét követõ 60 nap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyemszi.hu honlapon szerezhetnek.

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

tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétõl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre

kerülnek.

***

A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes

egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: MÖK tv.) 14. §-a alapján a Gyógyszerészeti

és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi

XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A–20/B. §-ában és 22/B. §-ában a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvényben,

valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról

szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban. Kjt. vhr.) 4. §-ában és 7. §-ában meghatározottak szerint 2012. március hó

30. napján pályázatot írt ki a Központi Stomatológiai Intézet gazdasági igazgatói munkaköre betöltésére.

A megbízási jogkör gyakorlója a vezetõi pályázati eljárás során nem élt a megbízási jogával, így a munkakör betöltésére nem

kerül sor, ennek megfelelõen a kiírt pályázat eredménytelen.

A továbbiakban – a MÖK tv. rendelkezéseinek megfelelõen – a megbízási jogkör gyakorlója a Kjt. vhr. 4. § (3) bekezdése szerint jár el.

A fentieknek megfelelõen:

A GYEMSZI pályázatot hirdet a Kjt. 20/A–20/B. §-a és 22/B. §-a, a Munka Törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény

(a továbbiakban: Mt.), a Kjt. vhr. 4. §-a és 7. §-a és a MÖK tv. 14. § (4) bekezdése alapján:

Központi Stomatológiai Intézet

1088 Budapest, Szentkirályi u. 40.

gazdasági igazgatói

magasabb vezetõi megbízás

munkaviszony keretében történõ betöltésére.

Munkáltató: Munkaviszony létesítése, megszüntetése tekintetében az emberi erõforrások minisztere, a díjazás megállapítása

tekintetében a GYEMSZI fõigazgatója dönt. Az egyéb munkáltatói jogok gyakorlója az Intézmény vezetõje.

Munkakör: gazdasági igazgató.

A jogviszony idõtartama: 5 éves határozott idõre szól, 3 hónapos próbaidõ kikötésével.

A munkakör betölthetõségének kezdõ napja várhatóan: A megbízási jogkör gyakorlója döntését követõen, leghamarabb

2012. december 1. napja.
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A gazdasági igazgató feladata: a szervezet mûködésével összefüggõ gazdasági, pénzügyi és a számviteli rendszer

stratégiájának kialakítása és mûködtetése a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembevételével, teljes munkaidõben történõ

munkavégzés keretében.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó egyéb feladatok:

A gazdasági szervezetet irányítása, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

9–10. §-ában rögzített feladatok ellátása, ezen belül:

– a költségvetési szerv elõirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási

feladatok ellátása,

– az intézmény mûködésével összefüggõ gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelõs irányítása,

– az intézmény mûködtetésével, üzemeltetésével, a beruházásokkal, a vagyon használatával kapcsolatos feladatok ellátása,

– az intézmény éves költségvetésének és az elõírt féléves és év végi beszámolóinak, pénzforgalmi jelentéseinek elkészítése, a

költségvetés és beszámolók adatai valódiságának biztosítása,

– a bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó elõírások érvényesítése.

Munkabér:

A gazdasági igazgató munkabére az Mt.-ben meghatározottak szerint az egészségügyi intézmény költségvetésének

figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.

Pályázati feltételek:

A gyógyintézetek vezetõjének és vezetõ-helyetteseinek képesítési követelményeirõl, valamint a vezetõi megbízás betöltése

érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján:

– szakirányú felsõfokú iskolai végzettség vagy felsõfokú iskolai végzettség* és emellett mérlegképes könyvelõi vagy ezzel

egyenértékû szakképesítés, valamint

– legalább hároméves – egészségügy területén szerzett – vezetõi gyakorlat**,

– a gazdasági vezetõnek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében szerepelnie kell a számvitelrõl

szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a tevékenység

ellátására jogosító engedéllyel.

Gyógyintézet gazdasági igazgatója esetében szakirányú felsõfokú végzettség tekintetében a közgazdasági (pénzügyi)

felsõoktatásban alapképzésben szerezhetõ képesítéseket kell irányadónak tekinteni.

valamint:

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

A gazdasági igazgatói munkakör betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény

értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– végzettséget igazoló okiratok másolatai,

– a pályázó személy adatait tartalmazó részletes – a www.gyemszi.hu weboldalról letölthetõ – fényképes, szakmai adatlap,

– motivációs levél,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,

– nyilatkozat, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának a véleményezõk és a döntéshozók részére történõ

sokszorosításához, továbbításához,

– a pályázati feltételként elõírt vezetõi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása***.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– egészségügyi költségvetési szervnél pénzügyi, gazdasági területen szerzett 3–5 éves gyakorlat,

– közbeszerzési eljárásokra vonatkozó képzettség, illetve gyakorlat,

– széleskörû informatikai ismeretek,

– idegen nyelv ismerete.
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* A diplomák és képesítések kölcsönös elismerésére vonatkozó Európai Uniós jogi normák szerinti, külföldi államban kiállított oklevél esetén szükséges – oklevéltõl

függõen – magyar hatósági bizonyítvány csatolása, avagy az oklevélben tanúsított végzettség, ill. képzettség, a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi

CCIV. törvényben meghatározott végzettségnek/képzettségnek megfeleltetés igazolása.

** Vezetõi gyakorlatként vezetõi vagy magasabb vezetõi (közép- vagy felsõvezetõi) gyakorlat egyaránt elfogadható.

*** A vezetõi beosztásra, valamint idõtartamra történõ hivatkozással kiadott munkáltatói igazolás.



A pályázat benyújtásának határideje:

Az Egészségügyi Közlönyben történõ megjelenést követõ 30 nap.

A pályázati kiírás közzétételének ideje, helye: 2012. augusztus 29.

A pályázati felhívás megjelenik az Egészségügyi Közlönyben valamint az NKI és a GYEMSZI honlapján.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114.

Pf. 32.) címére történõ megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot

GYEMSZI/BP/STOM/02, valamint a munkakör megnevezését: gazdasági igazgatói pályázat: Központi Stomatológiai Intézet, és

elektronikus úton is kérjük beküldeni a humanpolitika@gyemszi.hu e-mail címre.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet elektronikus úton: a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A gyógyintézetek vezetõjének és vezetõ-helyetteseinek képesítési követelményeirõl, valamint a vezetõi megbízás betöltése

érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 6. §-a alapján a vezetõi beosztások

pályázati eljárás során tölthetõk be. A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a Kjt. 20/A. §-ában, valamint a Kjt. vhr.-ben

foglaltak szerint történik.

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

A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.

A pályázat elbírálásának határideje:

A pályázat benyújtási határidejét követõ 60 nap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyemszi.hu honlapon szerezhetnek.

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

tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétõl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre

kerülnek.

***

A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes

egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: MÖK tv.) 14. §-a alapján a Gyógyszerészeti

és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi

XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A–20/B. §-ában és 22/B. §-ában a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvényben,

valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról

szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban. Kjt. vhr.) 4. §-ában és 7. §-ában meghatározottak szerint 2012. március hó

30. napján pályázatot írt ki a Fejér Megyei Szent György Kórház gazdasági igazgatói munkaköre betöltésére.

A megbízási jogkör gyakorlója a vezetõi pályázati eljárás során nem élt a megbízási jogával, így a munkakör betöltésére nem

kerül sor, ennek megfelelõen a kiírt pályázat eredménytelen.

A továbbiakban – a MÖK tv. rendelkezéseinek megfelelõen – a megbízási jogkör gyakorlója a Kjt. vhr. 4. § (3) bekezdése szerint jár el.

A fentieknek megfelelõen:

A GYEMSZI pályázatot hirdet a Kjt. 20/A–20/B. §-a és 22/B. §-a, a Munka Törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény

(a továbbiakban: Mt.), a Kjt. vhr. 4. §-a és 7. §-a és a MÖK tv. 14. § (4) bekezdése alapján:

Fejér Megyei Szent György Kórház

8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.

gazdasági igazgatói

magasabb vezetõi megbízás

munkaviszony keretében történõ betöltésére.

Munkáltató: Munkaviszony létesítése, megszüntetése tekintetében az emberi erõforrások minisztere, a díjazás megállapítása

tekintetében a GYEMSZI fõigazgatója dönt. Az egyéb munkáltatói jogok gyakorlója az Intézmény vezetõje.

Munkakör: gazdasági igazgató.

A jogviszony idõtartama: 5 éves határozott idõre szól, 3 hónapos próbaidõ kikötésével.

A munkakör betölthetõségének kezdõ napja várhatóan: A megbízási jogkör gyakorlója döntését követõen, leghamarabb

2012. december 1. napja.
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A gazdasági igazgató feladata: a szervezet mûködésével összefüggõ gazdasági, pénzügyi és a számviteli rendszer

stratégiájának kialakítása és mûködtetése a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembevételével, teljes munkaidõben történõ

munkavégzés keretében.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó egyéb feladatok:

A gazdasági szervezetet irányítása, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

9–10. §-ában rögzített feladatok ellátása, ezen belül:

– a költségvetési szerv elõirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási

feladatok ellátása,

– az intézmény mûködésével összefüggõ gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelõs irányítása,

– az intézmény mûködtetésével, üzemeltetésével, a beruházásokkal, a vagyon használatával kapcsolatos feladatok ellátása,

– az intézmény éves költségvetésének és az elõírt féléves és év végi beszámolóinak, pénzforgalmi jelentéseinek elkészítése, a

költségvetés és beszámolók adatai valódiságának biztosítása,

– a bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó elõírások érvényesítése.

Munkabér:

A gazdasági igazgató munkabére az Mt.-ben meghatározottak szerint az egészségügyi intézmény költségvetésének

figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.

Pályázati feltételek:

A gyógyintézetek vezetõjének és vezetõ-helyetteseinek képesítési követelményeirõl, valamint a vezetõi megbízás betöltése

érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján:

– szakirányú felsõfokú iskolai végzettség vagy felsõfokú iskolai végzettség* és emellett mérlegképes könyvelõi vagy ezzel

egyenértékû szakképesítés, valamint

– legalább hároméves – egészségügy területén szerzett – vezetõi gyakorlat**,

– a gazdasági vezetõnek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében szerepelnie kell a számvitelrõl

szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a

tevékenység ellátására jogosító engedéllyel.

Gyógyintézet gazdasági igazgatója esetében szakirányú felsõfokú végzettség tekintetében a közgazdasági (pénzügyi)

felsõoktatásban alapképzésben szerezhetõ képesítéseket kell irányadónak tekinteni.

valamint:

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

A gazdasági igazgatói munkakör betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény

értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– végzettséget igazoló okiratok másolatai,

– a pályázó személy adatait tartalmazó részletes – a www.gyemszi.hu weboldalról letölthetõ – fényképes, szakmai adatlap,

– motivációs levél,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,

– nyilatkozat, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának a véleményezõk és a döntéshozók részére történõ

sokszorosításához, továbbításához,

– a pályázati feltételként elõírt vezetõi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása***.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– egészségügyi költségvetési szervnél pénzügyi, gazdasági területen szerzett 3–5 éves gyakorlat,

– közbeszerzési eljárásokra vonatkozó képzettség, illetve gyakorlat,

– széleskörû informatikai ismeretek,

– idegen nyelv ismerete.
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* A diplomák és képesítések kölcsönös elismerésére vonatkozó Európai Uniós jogi normák szerinti, külföldi államban kiállított oklevél esetén szükséges – oklevéltõl

függõen – magyar hatósági bizonyítvány csatolása, avagy az oklevélben tanúsított végzettség, ill. képzettség, a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi

CCIV. törvényben meghatározott végzettségnek/képzettségnek megfeleltetés igazolása.

** Vezetõi gyakorlatként vezetõi vagy magasabb vezetõi (közép- vagy felsõvezetõi) gyakorlat egyaránt elfogadható.

*** A vezetõi beosztásra, valamint idõtartamra történõ hivatkozással kiadott munkáltatói igazolás.



A pályázat benyújtásának határideje:

Az Egészségügyi Közlönyben történõ megjelenést követõ 30 nap.

A pályázati kiírás közzétételének ideje, helye: 2012. augusztus 29.

A pályázati felhívás megjelenik az Egészségügyi Közlönyben valamint az NKI és a GYEMSZI honlapján.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114.

Pf. 32.) címére történõ megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot

GYEMSZI/KM/SZGY/02, valamint a munkakör megnevezését: gazdasági igazgatói pályázat: Fejér Megyei Szent György Kórház

és elektronikus úton is kérjük beküldeni a humanpolitika@gyemszi.hu e-mail címre.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet elektronikus úton: a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A gyógyintézetek vezetõjének és vezetõ-helyetteseinek képesítési követelményeirõl, valamint a vezetõi megbízás betöltése

érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 6. §-a alapján a vezetõi beosztások

pályázati eljárás során tölthetõk be. A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a Kjt. 20/A. §-ában, valamint a Kjt. vhr.-ben

foglaltak szerint történik.

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

A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.

A pályázat elbírálásának határideje:

A pályázat benyújtási határidejét követõ 60 nap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyemszi.hu honlapon szerezhetnek.

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

tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétõl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre

kerülnek.

***

A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes

egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: MÖK tv.) 14. §-a alapján a Gyógyszerészeti

és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi

XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A–20/B. §-ában és 22/B. §-ában a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvényben,

valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról

szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban. Kjt. vhr.) 4. §-ában és 7. §-ában meghatározottak szerint 2012. március hó

30. napján pályázatot írt ki a Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház gazdasági igazgatói munkaköre betöltésére.

A megbízási jogkör gyakorlója a vezetõi pályázati eljárás során nem élt a megbízási jogával, így a munkakör betöltésére nem

kerül sor, ennek megfelelõen a kiírt pályázat eredménytelen.

A továbbiakban – a MÖK tv. rendelkezéseinek megfelelõen – a megbízási jogkör gyakorlója a Kjt. vhr. 4. § (3) bekezdése szerint jár el.

A fentieknek megfelelõen:

A GYEMSZI pályázatot hirdet a Kjt. 20/A–20/B. §-a és 22/B. §-a, a Munka Törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény

(a továbbiakban: Mt.), a Kjt. vhr. 4. §-a és 7. §-a és a MÖK tv. 14. § (4) bekezdése alapján:

Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház

2026 Visegrád, Gizella-telep

gazdasági igazgatói

magasabb vezetõi megbízás

munkaviszony keretében történõ betöltésére.

Munkáltató: Munkaviszony létesítése, megszüntetése tekintetében az emberi erõforrások minisztere, a díjazás megállapítása

tekintetében a GYEMSZI fõigazgatója dönt. Az egyéb munkáltatói jogok gyakorlója az Intézmény vezetõje.

Munkakör: gazdasági igazgató.

A jogviszony idõtartama: 5 éves határozott idõre szól, 3 hónapos próbaidõ kikötésével.

A munkakör betölthetõségének kezdõ napja várhatóan: A megbízási jogkör gyakorlója döntését követõen, leghamarabb

2012. december 1. napja.
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A gazdasági igazgató feladata: a szervezet mûködésével összefüggõ gazdasági, pénzügyi és a számviteli rendszer

stratégiájának kialakítása és mûködtetése a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembevételével, teljes munkaidõben történõ

munkavégzés keretében.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó egyéb feladatok:

A gazdasági szervezetet irányítása, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

9–10. §-ában rögzített feladatok ellátása, ezen belül:

– a költségvetési szerv elõirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási

feladatok ellátása,

– az intézmény mûködésével összefüggõ gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelõs irányítása,

– az intézmény mûködtetésével, üzemeltetésével, a beruházásokkal, a vagyon használatával kapcsolatos feladatok ellátása,

– az intézmény éves költségvetésének és az elõírt féléves és év végi beszámolóinak, pénzforgalmi jelentéseinek elkészítése, a

költségvetés és beszámolók adatai valódiságának biztosítása,

– a bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó elõírások érvényesítése.

Munkabér:

A gazdasági igazgató munkabére az Mt.-ben meghatározottak szerint az egészségügyi intézmény költségvetésének

figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.

Pályázati feltételek:

A gyógyintézetek vezetõjének és vezetõ-helyetteseinek képesítési követelményeirõl, valamint a vezetõi megbízás betöltése

érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján:

– szakirányú felsõfokú iskolai végzettség vagy felsõfokú iskolai végzettség* és emellett mérlegképes könyvelõi vagy ezzel

egyenértékû szakképesítés, valamint

– legalább hároméves – egészségügy területén szerzett – vezetõi gyakorlat**,

– a gazdasági vezetõnek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében szerepelnie kell a számvitelrõl

szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a

tevékenység ellátására jogosító engedéllyel.

Gyógyintézet gazdasági igazgatója esetében szakirányú felsõfokú végzettség tekintetében a közgazdasági (pénzügyi)

felsõoktatásban alapképzésben szerezhetõ képesítéseket kell irányadónak tekinteni.

valamint:

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

A gazdasági igazgatói munkakör betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény

értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– végzettséget igazoló okiratok másolatai,

– a pályázó személy adatait tartalmazó részletes – a www.gyemszi.hu weboldalról letölthetõ – fényképes, szakmai adatlap,

– motivációs levél,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,

– nyilatkozat, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának a véleményezõk és a döntéshozók részére történõ sokszorosításához,

továbbításához,

– a pályázati feltételként elõírt vezetõi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása***.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– egészségügyi költségvetési szervnél pénzügyi, gazdasági területen szerzett 3–5 éves gyakorlat,

– közbeszerzési eljárásokra vonatkozó képzettség, illetve gyakorlat,

– széleskörû informatikai ismeretek,

– idegen nyelv ismerete.
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* A diplomák és képesítések kölcsönös elismerésére vonatkozó Európai Uniós jogi normák szerinti, külföldi államban kiállított oklevél esetén szükséges – oklevéltõl

függõen – magyar hatósági bizonyítvány csatolása, avagy az oklevélben tanúsított végzettség, ill. képzettség, a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi

CCIV. törvényben meghatározott végzettségnek/képzettségnek megfeleltetés igazolása.

** Vezetõi gyakorlatként vezetõi vagy magasabb vezetõi (közép- vagy felsõvezetõi) gyakorlat egyaránt elfogadható.

*** A vezetõi beosztásra, valamint idõtartamra történõ hivatkozással kiadott munkáltatói igazolás.



A pályázat benyújtásának határideje:

Az Egészségügyi Közlönyben történõ megjelenést követõ 30 nap.

A pályázati kiírás közzétételének ideje, helye: 2012. augusztus 29.

A pályázati felhívás megjelenik az Egészségügyi Közlönyben valamint az NKI és a GYEMSZI honlapján.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114.

Pf. 32.) címére történõ megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot

GYEMSZI/KM/SZKD/02, valamint a munkakör megnevezését: gazdasági igazgatói pályázat: Szent Kozma és Damján

Rehabilitációs Szakkórház, és elektronikus úton is kérjük beküldeni a humanpolitika@gyemszi.hu e-mail címre.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet elektronikus úton: a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A gyógyintézetek vezetõjének és vezetõ-helyetteseinek képesítési követelményeirõl, valamint a vezetõi megbízás betöltése

érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 6. §-a alapján a vezetõi beosztások

pályázati eljárás során tölthetõk be. A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a Kjt. 20/A. §-ában, valamint a Kjt. vhr.-ben

foglaltak szerint történik.

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

A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.

A pályázat elbírálásának határideje:

A pályázat benyújtási határidejét követõ 60 nap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyemszi.hu honlapon szerezhetnek.

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

tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétõl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre

kerülnek.

***

Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLXXXVI. törvény 12. §-a alapján a

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI) a közalkalmazottak

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A–20/B. §-ában és 22/B. §-ában a Munka Törvénykönyvérõl szóló

1992. évi XXII. törvényben, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben

történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban. Kjt. vhr.) 4. §-ában és 7. §-ában meghatározottak

szerint 2012. március hó 30. napján pályázatot írt ki a Vaszary Kolos Kórház gazdasági igazgatói munkaköre betöltésére.

A megbízási jogkör gyakorlója a vezetõi pályázati eljárás során nem élt a megbízási jogával, így a munkakör betöltésére nem

kerül sor, ennek megfelelõen a kiírt pályázat eredménytelen.

A továbbiakban a megbízási jogkör gyakorlója a Kjt. vhr. 4. § (3) bekezdése szerint jár el.

A fentieknek megfelelõen:

A GYEMSZI pályázatot hirdet a Kjt. 20/A–20/B. §-a és 22/B. §-a, a Munka Törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény

(a továbbiakban: Mt.), a Kjt. vhr. 4. §-a és 7. §-a alapján:

Vaszary Kolos Kórház

2500 Esztergom, Petõfi Sándor u. 26–28.

gazdasági igazgatói

magasabb vezetõi megbízás

munkaviszony keretében történõ betöltésére.

Munkáltató: Munkaviszony létesítése, megszüntetése tekintetében az emberi erõforrások minisztere, a díjazás megállapítása

tekintetében a GYEMSZI fõigazgatója dönt. Az egyéb munkáltatói jogok gyakorlója az Intézmény vezetõje.

Munkakör: gazdasági igazgató.

A jogviszony idõtartama: 5 éves határozott idõre szól, 3 hónapos próbaidõ kikötésével.

A munkakör betölthetõségének kezdõ napja várhatóan: A megbízási jogkör gyakorlója döntését követõen, leghamarabb

2012. december 1. napja.
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A gazdasági igazgató feladata: a szervezet mûködésével összefüggõ gazdasági, pénzügyi és a számviteli rendszer

stratégiájának kialakítása és mûködtetése a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembevételével, teljes munkaidõben történõ

munkavégzés keretében.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó egyéb feladatok:

A gazdasági szervezetet irányítása, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

9–10. §-ában rögzített feladatok ellátása, ezen belül:

– a költségvetési szerv elõirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási

feladatok ellátása,

– az intézmény mûködésével összefüggõ gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelõs irányítása,

– az intézmény mûködtetésével, üzemeltetésével, a beruházásokkal, a vagyon használatával kapcsolatos feladatok ellátása,

– az intézmény éves költségvetésének és az elõírt féléves és év végi beszámolóinak, pénzforgalmi jelentéseinek elkészítése, a

költségvetés és beszámolók adatai valódiságának biztosítása,

– a bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó elõírások érvényesítése.

Munkabér:

A gazdasági igazgató munkabére az Mt.-ben meghatározottak szerint az egészségügyi intézmény költségvetésének

figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.

Pályázati feltételek:

A gyógyintézetek vezetõjének és vezetõ-helyetteseinek képesítési követelményeirõl, valamint a vezetõi megbízás betöltése

érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján:

– szakirányú felsõfokú iskolai végzettség vagy felsõfokú iskolai végzettség* és emellett mérlegképes könyvelõi vagy ezzel

egyenértékû szakképesítés, valamint

– legalább hároméves – egészségügy területén szerzett – vezetõi gyakorlat**,

– a gazdasági vezetõnek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében szerepelnie kell a számvitelrõl

szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a

tevékenység ellátására jogosító engedéllyel.

Gyógyintézet gazdasági igazgatója esetében szakirányú felsõfokú végzettség tekintetében a közgazdasági (pénzügyi)

felsõoktatásban alapképzésben szerezhetõ képesítéseket kell irányadónak tekinteni.

valamint:

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

A gazdasági igazgatói munkakör betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény

értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– végzettséget igazoló okiratok másolatai,

– a pályázó személy adatait tartalmazó részletes – a www.gyemszi.hu weboldalról letölthetõ – fényképes, szakmai adatlap,

– motivációs levél,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,

– nyilatkozat, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának a véleményezõk és a döntéshozók részére történõ

sokszorosításához, továbbításához,

– a pályázati feltételként elõírt vezetõi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása***.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– egészségügyi költségvetési szervnél pénzügyi, gazdasági területen szerzett 3–5 éves gyakorlat,

– közbeszerzési eljárásokra vonatkozó képzettség, illetve gyakorlat,

– széleskörû informatikai ismeretek,

– idegen nyelv ismerete.
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* A diplomák és képesítések kölcsönös elismerésére vonatkozó Európai Uniós jogi normák szerinti, külföldi államban kiállított oklevél esetén szükséges – oklevéltõl

függõen – magyar hatósági bizonyítvány csatolása, avagy az oklevélben tanúsított végzettség, ill. képzettség, a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi

CCIV. törvényben meghatározott végzettségnek/képzettségnek megfeleltetés igazolása.

** Vezetõi gyakorlatként vezetõi vagy magasabb vezetõi (közép- vagy felsõvezetõi) gyakorlat egyaránt elfogadható.

*** A vezetõi beosztásra, valamint idõtartamra történõ hivatkozással kiadott munkáltatói igazolás.



A pályázat benyújtásának határideje:

Az Egészségügyi Közlönyben történõ megjelenést követõ 30 nap.

A pályázati kiírás közzétételének ideje, helye: 2012. augusztus 29.

A pályázati felhívás megjelenik az Egészségügyi Közlönyben valamint az NKI és a GYEMSZI honlapján.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114.

Pf. 32.) címére történõ megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot

GYEMSZI/KM/VK/02, valamint a munkakör megnevezését: gazdasági igazgatói pályázat: Vaszary Kolos Kórház, és elektronikus

úton is kérjük beküldeni a humanpolitika@gyemszi.hu e-mail címre.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet elektronikus úton: a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A gyógyintézetek vezetõjének és vezetõ-helyetteseinek képesítési követelményeirõl, valamint a vezetõi megbízás betöltése

érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 6. §-a alapján a vezetõi beosztások

pályázati eljárás során tölthetõk be. A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a Kjt. 20/A. §-ában, valamint a Kjt. vhr.-ben

foglaltak szerint történik.

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

A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.

A pályázat elbírálásának határideje:

A pályázat benyújtási határidejét követõ 60 nap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyemszi.hu honlapon szerezhetnek.

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

tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétõl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre

kerülnek.

***

A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes

egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: MÖK tv.) 14. §-a alapján a Gyógyszerészeti

és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi

XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A–20/B. §-ában és 22/B. §-ában a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvényben,

valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról

szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban. Kjt. vhr.) 4. §-ában és 7. §-ában meghatározottak szerint 2012. március hó

30. napján pályázatot írt ki a Pest Megyei Flór Ferenc Kórház gazdasági igazgatói munkaköre betöltésére.

A megbízási jogkör gyakorlója a vezetõi pályázati eljárás során nem élt a megbízási jogával, így a munkakör betöltésére nem

kerül sor, ennek megfelelõen a kiírt pályázat eredménytelen.

A továbbiakban – a MÖK tv. rendelkezéseinek megfelelõen – a megbízási jogkör gyakorlója a Kjt. vhr. 4. § (3) bekezdése szerint jár el.

A fentieknek megfelelõen:

A GYEMSZI pályázatot hirdet a Kjt. 20/A–20/B. §-a és 22/B. §-a, a Munka Törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény

(a továbbiakban: Mt.), a Kjt. vhr. 4. §-a és 7. §-a és a MÖK tv. 14. § (4) bekezdése alapján:

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház

2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.

gazdasági igazgatói

magasabb vezetõi megbízás

munkaviszony keretében történõ betöltésére.

Munkáltató: Munkaviszony létesítése, megszüntetése tekintetében az emberi erõforrások minisztere, a díjazás megállapítása

tekintetében a GYEMSZI fõigazgatója dönt. Az egyéb munkáltatói jogok gyakorlója az Intézmény vezetõje.

Munkakör: gazdasági igazgató.

A jogviszony idõtartama: 5 éves határozott idõre szól, 3 hónapos próbaidõ kikötésével.

A munkakör betölthetõségének kezdõ napja várhatóan: A megbízási jogkör gyakorlója döntését követõen, leghamarabb

2012. december 1. napja.
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A gazdasági igazgató feladata: a szervezet mûködésével összefüggõ gazdasági, pénzügyi és a számviteli rendszer

stratégiájának kialakítása és mûködtetése a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembevételével, teljes munkaidõben történõ

munkavégzés keretében.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó egyéb feladatok:

A gazdasági szervezetet irányítása, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

9–10. §-ában rögzített feladatok ellátása, ezen belül:

– a költségvetési szerv elõirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási

feladatok ellátása,

– az intézmény mûködésével összefüggõ gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelõs irányítása,

– az intézmény mûködtetésével, üzemeltetésével, a beruházásokkal, a vagyon használatával kapcsolatos feladatok ellátása,

– az intézmény éves költségvetésének és az elõírt féléves és év végi beszámolóinak, pénzforgalmi jelentéseinek elkészítése, a

költségvetés és beszámolók adatai valódiságának biztosítása,

– a bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó elõírások érvényesítése.

Munkabér:

A gazdasági igazgató munkabére az Mt.-ben meghatározottak szerint az egészségügyi intézmény költségvetésének

figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.

Pályázati feltételek:

A gyógyintézetek vezetõjének és vezetõ-helyetteseinek képesítési követelményeirõl, valamint a vezetõi megbízás betöltése

érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján:

– szakirányú felsõfokú iskolai végzettség vagy felsõfokú iskolai végzettség* és emellett mérlegképes könyvelõi vagy ezzel

egyenértékû szakképesítés, valamint

– legalább hároméves – egészségügy területén szerzett – vezetõi gyakorlat**,

– a gazdasági vezetõnek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében szerepelnie kell a számvitelrõl

szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a

tevékenység ellátására jogosító engedéllyel.

Gyógyintézet gazdasági igazgatója esetében szakirányú felsõfokú végzettség tekintetében a közgazdasági (pénzügyi)

felsõoktatásban alapképzésben szerezhetõ képesítéseket kell irányadónak tekinteni.

valamint:

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

A gazdasági igazgatói munkakör betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény

értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– végzettséget igazoló okiratok másolatai,

– a pályázó személy adatait tartalmazó részletes – a www.gyemszi.hu weboldalról letölthetõ – fényképes, szakmai adatlap,

– motivációs levél,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,

– nyilatkozat, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának a véleményezõk és a döntéshozók részére történõ

sokszorosításához, továbbításához,

– a pályázati feltételként elõírt vezetõi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása***.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– egészségügyi költségvetési szervnél pénzügyi, gazdasági területen szerzett 3–5 éves gyakorlat,

– közbeszerzési eljárásokra vonatkozó képzettség, illetve gyakorlat,

– széleskörû informatikai ismeretek,

– idegen nyelv ismerete.
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* A diplomák és képesítések kölcsönös elismerésére vonatkozó Európai Uniós jogi normák szerinti, külföldi államban kiállított oklevél esetén szükséges – oklevéltõl

függõen – magyar hatósági bizonyítvány csatolása, avagy az oklevélben tanúsított végzettség, ill. képzettség, a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi

CCIV. törvényben meghatározott végzettségnek/képzettségnek megfeleltetés igazolása.

** Vezetõi gyakorlatként vezetõi vagy magasabb vezetõi (közép- vagy felsõvezetõi) gyakorlat egyaránt elfogadható.

*** A vezetõi beosztásra, valamint idõtartamra történõ hivatkozással kiadott munkáltatói igazolás.



A pályázat benyújtásának határideje:

Az Egészségügyi Közlönyben történõ megjelenést követõ 30 nap.

A pályázati kiírás közzétételének ideje, helye: 2012. augusztus 29.

A pályázati felhívás megjelenik az Egészségügyi Közlönyben valamint az NKI és a GYEMSZI honlapján.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114.

Pf. 32.) címére történõ megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot

GYEMSZI/KM/FF/02, valamint a munkakör megnevezését: gazdasági igazgatói pályázat: Pest Megyei Flór Ferenc Kórház és

elektronikus úton is kérjük beküldeni a humanpolitika@gyemszi.hu e-mail címre.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet elektronikus úton: a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A gyógyintézetek vezetõjének és vezetõ-helyetteseinek képesítési követelményeirõl, valamint a vezetõi megbízás betöltése

érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 6. §-a alapján a vezetõi beosztások

pályázati eljárás során tölthetõk be. A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a Kjt. 20/A. §-ában, valamint a Kjt. vhr.-ben

foglaltak szerint történik.

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

A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.

A pályázat elbírálásának határideje:

A pályázat benyújtási határidejét követõ 60 nap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyemszi.hu honlapon szerezhetnek.

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

tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétõl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre

kerülnek.

***

A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes

egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: MÖK tv.) 14. §-a alapján a Gyógyszerészeti

és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi

XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A–20/B. §-ában és 22/B. §-ában a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvényben,

valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról

szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban. Kjt. vhr.) 4. §-ában és 7. §-ában meghatározottak szerint 2012. március hó

30. napján pályázatot írt ki a Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház gazdasági igazgatói munkaköre betöltésére.

A megbízási jogkör gyakorlója a vezetõi pályázati eljárás során nem élt a megbízási jogával, így a munkakör betöltésére nem

kerül sor, ennek megfelelõen a kiírt pályázat eredménytelen.

A továbbiakban – a MÖK tv. rendelkezéseinek megfelelõen – a megbízási jogkör gyakorlója a Kjt. vhr. 4. § (3) bekezdése szerint jár el.

A fentieknek megfelelõen:

A GYEMSZI pályázatot hirdet a Kjt. 20/A–20/B. §-a és 22/B. §-a, a Munka Törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény

(a továbbiakban: Mt.), a Kjt. vhr. 4. §-a és 7. §-a és a MÖK tv. 14. § (4) bekezdése alapján:

Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház

6600 Szentes, Sima Ferenc u. 44–58.

gazdasági igazgatói

magasabb vezetõi megbízás

munkaviszony keretében történõ betöltésére.

Munkáltató: Munkaviszony létesítése, megszüntetése tekintetében az emberi erõforrások minisztere, a díjazás megállapítása

tekintetében a GYEMSZI fõigazgatója dönt. Az egyéb munkáltatói jogok gyakorlója az Intézmény vezetõje.

Munkakör: gazdasági igazgató.

A jogviszony idõtartama: 5 éves határozott idõre szól, 3 hónapos próbaidõ kikötésével.

A munkakör betölthetõségének kezdõ napja várhatóan: A megbízási jogkör gyakorlója döntését követõen, leghamarabb

2012. december 1. napja.
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A gazdasági igazgató feladata: a szervezet mûködésével összefüggõ gazdasági, pénzügyi és a számviteli rendszer

stratégiájának kialakítása és mûködtetése a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembevételével, teljes munkaidõben történõ

munkavégzés keretében.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó egyéb feladatok:

A gazdasági szervezetet irányítása, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

9–10. §-ában rögzített feladatok ellátása, ezen belül:

– a költségvetési szerv elõirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási

feladatok ellátása,

– az intézmény mûködésével összefüggõ gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelõs irányítása,

– az intézmény mûködtetésével, üzemeltetésével, a beruházásokkal, a vagyon használatával kapcsolatos feladatok ellátása,

– az intézmény éves költségvetésének és az elõírt féléves és év végi beszámolóinak, pénzforgalmi jelentéseinek elkészítése, a

költségvetés és beszámolók adatai valódiságának biztosítása,

– a bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó elõírások érvényesítése.

Munkabér:

A gazdasági igazgató munkabére az Mt.-ben meghatározottak szerint az egészségügyi intézmény költségvetésének

figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.

Pályázati feltételek:

A gyógyintézetek vezetõjének és vezetõ-helyetteseinek képesítési követelményeirõl, valamint a vezetõi megbízás betöltése

érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján:

– szakirányú felsõfokú iskolai végzettség vagy felsõfokú iskolai végzettség* és emellett mérlegképes könyvelõi vagy ezzel

egyenértékû szakképesítés, valamint

– legalább hároméves – egészségügy területén szerzett – vezetõi gyakorlat**,

– a gazdasági vezetõnek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében szerepelnie kell a számvitelrõl

szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a

tevékenység ellátására jogosító engedéllyel.

Gyógyintézet gazdasági igazgatója esetében szakirányú felsõfokú végzettség tekintetében a közgazdasági (pénzügyi)

felsõoktatásban alapképzésben szerezhetõ képesítéseket kell irányadónak tekinteni.

valamint:

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

A gazdasági igazgatói munkakör betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény

értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– végzettséget igazoló okiratok másolatai,

– a pályázó személy adatait tartalmazó részletes – a www.gyemszi.hu weboldalról letölthetõ – fényképes, szakmai adatlap,

– motivációs levél,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,

– nyilatkozat, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának a véleményezõk és a döntéshozók részére történõ

sokszorosításához, továbbításához,

– a pályázati feltételként elõírt vezetõi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása***.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– egészségügyi költségvetési szervnél pénzügyi, gazdasági területen szerzett 3–5 éves gyakorlat,

– közbeszerzési eljárásokra vonatkozó képzettség, illetve gyakorlat,

– széleskörû informatikai ismeretek,

– idegen nyelv ismerete.
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* A diplomák és képesítések kölcsönös elismerésére vonatkozó Európai Uniós jogi normák szerinti, külföldi államban kiállított oklevél esetén szükséges – oklevéltõl

függõen – magyar hatósági bizonyítvány csatolása, avagy az oklevélben tanúsított végzettség, ill. képzettség, a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi

CCIV. törvényben meghatározott végzettségnek/képzettségnek megfeleltetés igazolása.

** Vezetõi gyakorlatként vezetõi vagy magasabb vezetõi (közép- vagy felsõvezetõi) gyakorlat egyaránt elfogadható.

*** A vezetõi beosztásra, valamint idõtartamra történõ hivatkozással kiadott munkáltatói igazolás.



A pályázat benyújtásának határideje:

Az Egészségügyi Közlönyben történõ megjelenést követõ 30 nap.

A pályázati kiírás közzétételének ideje, helye: 2012. augusztus 29.

A pályázati felhívás megjelenik az Egészségügyi Közlönyben valamint az NKI és a GYEMSZI honlapján.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114.

Pf. 32.) címére történõ megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot

GYEMSZI/DAR/BI/02, valamint a munkakör megnevezését: gazdasági igazgatói pályázat: Csongrád Megyei Dr. Bugyi István

Kórház és elektronikus úton is kérjük beküldeni a humanpolitika@gyemszi.hu e-mail címre.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet elektronikus úton: a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A gyógyintézetek vezetõjének és vezetõ-helyetteseinek képesítési követelményeirõl, valamint a vezetõi megbízás betöltése

érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 6. §-a alapján a vezetõi beosztások

pályázati eljárás során tölthetõk be. A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a Kjt. 20/A. §-ában, valamint a Kjt. vhr.-ben

foglaltak szerint történik.

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

A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.

A pályázat elbírálásának határideje:

A pályázat benyújtási határidejét követõ 60 nap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyemszi.hu honlapon szerezhetnek.

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

tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétõl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre

kerülnek.

***

A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes

egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: MÖK tv.) 14. §-a alapján a Gyógyszerészeti

és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi

XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A–20/B. §-ában és 22/B. §-ában a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvényben,

valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról

szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban. Kjt. vhr.) 4. §-ában és 7. §-ában meghatározottak szerint 2012. március hó

30. napján pályázatot írt ki a Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház – Rendelõintézet gazdasági igazgatói munkaköre betöltésére.

A megbízási jogkör gyakorlója a vezetõi pályázati eljárás során nem élt a megbízási jogával, így a munkakör betöltésére nem

kerül sor, ennek megfelelõen a kiírt pályázat eredménytelen.

A továbbiakban – a MÖK tv. rendelkezéseinek megfelelõen – a megbízási jogkör gyakorlója a Kjt. vhr. 4. § (3) bekezdése szerint jár el.

A fentieknek megfelelõen:

A GYEMSZI pályázatot hirdet a Kjt. 20/A–20/B. §-a és 22/B. §-a, a Munka Törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény

(a továbbiakban: Mt.), a Kjt. vhr. 4. §-a és 7. §-a és a MÖK tv. 14. § (4) bekezdése alapján:

Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház – Rendelõintézet

6900 Makó, Kórház u. 2.

gazdasági igazgatói

magasabb vezetõi megbízás

munkaviszony keretében történõ betöltésére.

Munkáltató: Munkaviszony létesítése, megszüntetése tekintetében az emberi erõforrások minisztere, a díjazás megállapítása

tekintetében a GYEMSZI fõigazgatója dönt. Az egyéb munkáltatói jogok gyakorlója az Intézmény vezetõje.

Munkakör: gazdasági igazgató.

A jogviszony idõtartama: 5 éves határozott idõre szól, 3 hónapos próbaidõ kikötésével.

A munkakör betölthetõségének kezdõ napja várhatóan: A megbízási jogkör gyakorlója döntését követõen, leghamarabb

2012. december 1. napja.
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A gazdasági igazgató feladata: a szervezet mûködésével összefüggõ gazdasági, pénzügyi és a számviteli rendszer

stratégiájának kialakítása és mûködtetése a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembevételével, teljes munkaidõben történõ

munkavégzés keretében.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó egyéb feladatok:

A gazdasági szervezetet irányítása, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

9–10. §-ában rögzített feladatok ellátása, ezen belül:

– a költségvetési szerv elõirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási

feladatok ellátása,

– az intézmény mûködésével összefüggõ gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelõs irányítása,

– az intézmény mûködtetésével, üzemeltetésével, a beruházásokkal, a vagyon használatával kapcsolatos feladatok ellátása,

– az intézmény éves költségvetésének és az elõírt féléves és év végi beszámolóinak, pénzforgalmi jelentéseinek elkészítése, a

költségvetés és beszámolók adatai valódiságának biztosítása,

– a bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó elõírások érvényesítése.

Munkabér:

A gazdasági igazgató munkabére az Mt.-ben meghatározottak szerint az egészségügyi intézmény költségvetésének

figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.

Pályázati feltételek:

A gyógyintézetek vezetõjének és vezetõ-helyetteseinek képesítési követelményeirõl, valamint a vezetõi megbízás betöltése

érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján:

– szakirányú felsõfokú iskolai végzettség vagy felsõfokú iskolai végzettség* és emellett mérlegképes könyvelõi vagy ezzel

egyenértékû szakképesítés, valamint

– legalább hároméves – egészségügy területén szerzett – vezetõi gyakorlat**,

– a gazdasági vezetõnek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében szerepelnie kell a számvitelrõl

szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a

tevékenység ellátására jogosító engedéllyel.

Gyógyintézet gazdasági igazgatója esetében szakirányú felsõfokú végzettség tekintetében a közgazdasági (pénzügyi)

felsõoktatásban alapképzésben szerezhetõ képesítéseket kell irányadónak tekinteni.

valamint:

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

A gazdasági igazgatói munkakör betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény

értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– végzettséget igazoló okiratok másolatai,

– a pályázó személy adatait tartalmazó részletes – a www.gyemszi.hu weboldalról letölthetõ – fényképes, szakmai adatlap,

– motivációs levél,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,

– nyilatkozat, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának a véleményezõk és a döntéshozók részére történõ sokszorosításához,

továbbításához,

– a pályázati feltételként elõírt vezetõi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása***.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– egészségügyi költségvetési szervnél pénzügyi, gazdasági területen szerzett 3–5 éves gyakorlat,

– közbeszerzési eljárásokra vonatkozó képzettség, illetve gyakorlat,

– széleskörû informatikai ismeretek,

– idegen nyelv ismerete.

15. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 5935

* A diplomák és képesítések kölcsönös elismerésére vonatkozó Európai Uniós jogi normák szerinti, külföldi államban kiállított oklevél esetén szükséges – oklevéltõl

függõen – magyar hatósági bizonyítvány csatolása, avagy az oklevélben tanúsított végzettség, ill. képzettség, a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi

CCIV. törvényben meghatározott végzettségnek/képzettségnek megfeleltetés igazolása.

** Vezetõi gyakorlatként vezetõi vagy magasabb vezetõi (közép- vagy felsõvezetõi) gyakorlat egyaránt elfogadható.

*** A vezetõi beosztásra, valamint idõtartamra történõ hivatkozással kiadott munkáltatói igazolás.



A pályázat benyújtásának határideje:

Az Egészségügyi Közlönyben történõ megjelenést követõ 30 nap.

A pályázati kiírás közzétételének ideje, helye: 2012. augusztus 29.

A pályázati felhívás megjelenik az Egészségügyi Közlönyben valamint az NKI és a GYEMSZI honlapján.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114.

Pf. 32.) címére történõ megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot

GYEMSZI/DAR/DS/02, valamint a munkakör megnevezését: gazdasági igazgatói pályázat: Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház –

Rendelõintézet és elektronikus úton is kérjük beküldeni a humanpolitika@gyemszi.hu e-mail címre.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet elektronikus úton: a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A gyógyintézetek vezetõjének és vezetõ-helyetteseinek képesítési követelményeirõl, valamint a vezetõi megbízás betöltése

érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 6. §-a alapján a vezetõi beosztások

pályázati eljárás során tölthetõk be. A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a Kjt. 20/A. §-ában, valamint a Kjt. vhr.-ben

foglaltak szerint történik.

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

A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.

A pályázat elbírálásának határideje:

A pályázat benyújtási határidejét követõ 60 nap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyemszi.hu honlapon szerezhetnek.

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

tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétõl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre

kerülnek.

***

A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes

egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: MÖK tv.) 14. §-a alapján a Gyógyszerészeti

és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi

XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A–20/B. §-ában és 22/B. §-ában, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

törvény egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban. Kjt. vhr.)

4. §-ában, valamint a közalkalmazotti pályázatnak a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv honlapján történõ

közzétételére vonatkozó részletes szabályokról szóló 388/2007. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint 2012. március

hó 30. napján pályázatot írt ki a Szakorvosi Rendelõintézet Nagykáta gazdasági igazgatói munkaköre betöltésére.

A megbízási jogkör gyakorlója a vezetõi pályázati eljárás során nem élt a megbízási jogával, így a munkakör betöltésére nem

kerül sor, ennek megfelelõen a kiírt pályázat eredménytelen.

A továbbiakban – a MÖK tv. rendelkezéseinek megfelelõen a megbízási jogkör gyakorlója a Kjt. vhr. 4. § (3) bekezdése szerint jár el.

A fentieknek megfelelõen:

A GYEMSZI pályázatot hirdet a Kjt. 20/A-20/B. §-a, 22/B. §-a, a Kjt. vhr. 4 §-a és a MÖK tv. 14. § (4) bekezdése alapján:

Szakorvosi Rendelõintézet Nagykáta
2760 Nagykáta, Dózsa Gy. u. 46.

gazdasági igazgatói
magasabb vezetõi megbízás

közalkalmazotti jogviszony keretében történõ betöltésére.

Munkáltató: Munkaviszony létesítése, megszüntetése tekintetében az emberi erõforrások minisztere, a díjazás megállapítása

tekintetében a GYEMSZI fõigazgatója dönt. Az egyéb munkáltatói jogok gyakorlója az Intézmény vezetõje.

Munkakör: gazdasági igazgató.

A jogviszony idõtartama: 5 éves határozott idõre szól, a Kjt. vhr. 5. § b) pont vizsgálatával, amennyiben az ott rögzítettek a

jogviszony létesítésére nem irányadók, 3 hónapos próbaidõ kikötésével.

A vezetõi állás betöltésének várható idõpontja: A kinevezési és megbízási jogkör gyakorlójának döntését követõen,

leghamarabb 2012. december 1. napja.
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A gazdasági igazgató feladata: a szervezet mûködésével összefüggõ gazdasági, pénzügyi és a számviteli rendszer

stratégiájának kialakítása és mûködtetése a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembevételével, teljes munkaidõben történõ

munkavégzés keretében.

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

A gazdasági szervezetet irányítása, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

9–10. §-ában rögzített feladatok ellátása, ezen belül:

– a költségvetési szerv elõirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási

feladatok ellátása,

– az intézmény mûködésével összefüggõ gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelõs irányítása,

– az intézmény mûködtetésével, üzemeltetésével, a beruházásokkal, a vagyon használatával kapcsolatos feladatok ellátása,

– az intézmény éves költségvetésének és az elõírt féléves és év végi beszámolóinak, pénzforgalmi jelentéseinek elkészítése, a

költségvetés és beszámolók adatai valódiságának biztosítása,

– a bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó elõírások érvényesítése.

Illetmény és juttatások:

A gazdasági igazgató illetménye a Kjt. rendelkezései alapján, illetve az egészségügyi intézmény költségvetésének

figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.

Pályázati feltételek:

A gyógyintézetek vezetõjének és vezetõ-helyetteseinek képesítési követelményeirõl, valamint a vezetõi megbízás betöltése

érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján:

– szakirányú felsõfokú iskolai végzettség vagy felsõfokú iskolai végzettség* és emellett mérlegképes könyvelõi vagy ezzel

egyenértékû szakképesítés, valamint

– legalább hároméves – egészségügy területén szerzett – vezetõi gyakorlat**,

– a gazdasági vezetõnek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében szerepelnie kell a számvitelrõl

szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a

tevékenység ellátására jogosító engedéllyel.

Gyógyintézet gazdasági igazgatója esetében szakirányú felsõfokú végzettség tekintetében a közgazdasági (pénzügyi)

felsõoktatásban alapképzésben szerezhetõ képesítéseket kell irányadónak tekinteni.

valamint:

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

– magasabb vezetõ beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a

megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ,

– további munkaviszonyt, más vezetõi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzõi jogi védelem alá esõ tevékenység

kivételével – csak engedélyezés után létesíthet.

A gazdasági igazgatói munkakör betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény

értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– végzettséget igazoló okiratok másolatai,

– a pályázó személy adatait tartalmazó részletes – a www.gyemszi.hu weboldalról letölthetõ – fényképes, szakmai adatlap,

– motivációs levél,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,

– nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezõk és a döntéshozók részére történõ sokszorosításához,

továbbításához,

– a pályázati feltételként elõírt vezetõi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása***.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– egészségügyi költségvetési szervnél pénzügyi, gazdasági területen szerzett 3–5 éves gyakorlat,

15. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 5937

* A diplomák és képesítések kölcsönös elismerésére vonatkozó Európai Uniós jogi normák szerinti, külföldi államban kiállított oklevél esetén szükséges – oklevéltõl

függõen – magyar hatósági bizonyítvány csatolása, avagy az oklevélben tanúsított végzettség, ill. képzettség, a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi

CCIV. törvényben meghatározott végzettségnek/képzettségnek megfeleltetés igazolása.

** Vezetõi gyakorlatként vezetõi vagy magasabb vezetõi (közép- vagy felsõvezetõi) gyakorlat egyaránt elfogadható.

*** A vezetõi beosztásra, valamint idõtartamra történõ hivatkozással kiadott munkáltatói igazolás.



– közbeszerzési eljárásokra vonatkozó képzettség, illetve gyakorlat,

– széleskörû informatikai ismeretek,

– idegen nyelv ismerete.

A pályázat benyújtásának határideje:

Az Egészségügyi Közlönyben történõ megjelenést követõ 30 nap.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

A pályázati felhívás megjelenik az Egészségügyi Közlönyben valamint az NKI és a GYEMSZI honlapján.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114.

Pf. 32.) címére történõ megküldésével.

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot GYEMSZI/KM/SZRN/02, valamint a

munkakör megnevezését: gazdasági igazgatói pályázat: Szakorvosi Rendelõintézet Nagykáta, és elektronikus úton is kérjük

beküldeni a humanpolitika@gyemszi.hu e-mail címre.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet elektronikus úton:

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen.

A pályázat elbírálásának rendje és módja:

A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a Kjt. 20/A. §-ában, valamint a Kjt. vhr.-ben foglaltak szerint történik.

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

A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.

A pályázat elbírálásának határideje:

A pályázat benyújtási határidejét követõ 60 nap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyemszi.hu honlapon szerezhetnek.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: 2012. augusztus 29.

A pályázati kiírás az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

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

tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétõl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre

kerülnek.

A Kjt. 20/B. § (3) bekezdése alapján, magasabb vezetõi beosztásának ellátása mellett közalkalmazotti munkaköre a kinevezéskor

kerül meghatározásra.
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te 

R. C. van Ca enegem

Be ve ze tés a nyu ga ti al kot mány jog ba
cí mû kö te tét

Ca e ne gem pro fesszor mû vé nek le for dí tá sa mel lett szá mos érv szólt. Nem csak az, hogy az euró pai jog tör té nész-tár sa-
da lom egy be hang zó vé le mé nye sze rint a leg jobb, a leg szel le me sebb fel dol go zá sa a té má nak; olyan mun ka, amely a
nyu ga ti gon dol ko dás nak az ál lam fej lõ dés, az al kot mány és a jog vi szony rend sze ré rõl az egyik leg tel je sebb szin té zi se.
Ugyanis az 5. századtól – terminus a quo – to vábbi 15 századon át – ter minus ad qu em – a je lenkorig ter jedõ euró pai vi-
lág nagy összehasonlító foglalata a kö tet.
A „há rom Euró pa kí sér let bõl” eb ben a ter je del mes idõ di men zi ó ban ket tõ rész le tes ana lí zis sel sze re pel. Az El sõ Euró pa
(5–9. szá zad) a 9. szá zad ban bom lott fe l, majd a po li ti kai meg sza kí tott ság ból 1100 kö rül új já éledt. A Fürs tens ta at, a fa mi li a -
ri tá son ala pu ló „nem zet ál la mok hoz”, majd a mo nar chia az ab szo lút és a fel vi lá go sult vál to za ta i val a mo dern ál lam formá-
cióihoz ve ze tett. En nek gyü möl csét pe dig a 19. szá za di li be rá lis, al kot má nyos, par la men tá ris ál lam to vább ne me sí tet te.
S ez a szu ve rén nem zet ál lam – Má so dik Euró pa – mind má ig a leg fon to sabb nagy tár sa dal mi egy ség gé de bü tált.
A Har ma dik Euró pa kí sér let, a je len ko ri Euró pai Unió sa já to san sze re pel a mû ben. Rész ben pél dák so ka sá gá val il luszt rál -
ja a szer zõ az al kot má nyos, jo gi ér té kek kö te le zõ to vább élé si igé nyét, rész ben pe dig ezek meg ha la dá sa ként a szup ra na -
ci o ná lis in téz mé nyek lét re ho zá sá nak szük sé ges sé gét hang sú lyoz za. Ám itt is a böl cses ség, a tu dó si ké tely, a mér ték tar -
tás jel lem zi. Egyes tör té ne ti pár hu za mai ap ro pó já ra a jel lem zõ ku ta tá si ha bi tus sal, vi szont kér dé sek kel él. Így pél dá ul mit
is kezd he tünk az Euró pai Kö zös ség gel? Hi szen „az EK ép pen olyan meg hök ken tõ dol gok kal tu d szol gál ni ne künk, mint a
né met an ci en ré gi me Puf fen dorf nak”. Avagy má sutt D. La sok és Brid ge ér té ke lé sé re hi vat ko zik, mi sze rint az „EU al kot-
má nyos struk tú rá ja még min dig a spe ku lá ció szfé rá já ba tar to zik”. Az új Har ma dik Euró pa kí sér let iga zi di lem má ja a jó lé ti 
ál lam és a gon dos ko dó ál lam kö zöt ti vá lasz tá si al ter na tí va. A Rechts ta at-Ver fas sungss ta at mi lyen for má ci ó vá tör té nõ
ala kí tá sa a je len kor nagy ál lam el mé le ti pro jekt je. Az új euró pai in téz mény rend szer lét re ho zá sa kor ar ra kell tö re ked ni,
hogy az EU mint sui  generis in téz mény az em ber i jo go kat va ló ban re a li zá ló, azo kat egyen lõ en ki ter jesz tõ, em be ribb tár-
sa da lom ként funkcio náljon.
Az új ge ne rá ció ki hí vá sa ép pen en nek a kér dés nek a meg ol dá sa. A „Bo lo gna tí pu sú”, két fo ko za tú kép zés ugyan a fel-
adat-vég re haj tó ér tel mi sé gi tí pust fa vo ri zál ja, de a mes ter fo ko za tú kép zés ben le he tõ sé get te remt a prob lé ma meg ol dó
 készség fej lesz té sé re is. E mo no grá fia ma gyar nyel vû vál to za ta a Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem Köz igaz ga tás-tu do má nyi
Ka rá nak mes ter sza kos hall ga tói ré szé re szüle tett egyik tan anyag.

A kö tet 448 ol dal ter je del mû, ár a 800 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve meg ren del he tõ
a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: meg ren de les@mhk.hu).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem a

Be ve ze tés a nyu ga ti al kot mány jog ba
cí mû, 448 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 800 fo rint áfával) ........... példányban, és ké rem, juttassák el alábbi cí memre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: .........................................................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .......................................................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ..............................................................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: .............................................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na pon
 belül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra vagy pos tai
úton a fen ti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te

dr. Kon do ro si Fe renc

Jog al ko tás a XXI. szá zad haj na lán
cí mû köny vét

A XXI. szá zad nem ze ti jog al ko tá sát min den ed di gi nél job ban meg ha tá roz za a nem zet kö zi tár sa dal mi és gaz da sá gi
 környezet, amely nek hát te ré ben az euró pai in teg rá ció ha tá sa, va la mint a glo ba li zá ci ós fo lya ma tok hú zód nak meg.
Az Em ber i Jo gok Euró pai Egyez mé nye, az Unió Alap jo gi Char tá ja vagy az Al kot má nyos Szer zõ dés alap el vei csak
 néhány olyan pél dá ja a „nem ze tek fe lett ál ló jog nak”, ame lyek a nem ze ti jog al ko tás te kin te té ben is irány mu ta tók le-
het nek.
A meg je lent kö tet – a szak könyv pi a con hi ány pót ló jel leg gel – tu do má nyos igé nyes ség gel, ugyan ak kor a gya kor la -
ti  alkalmazhatóság szán dé ká val mu tat ja be a XXI. szá zad nem ze ti jog al ko tá sá nak ten den ci á it. A könyv szé les kö rû
nemzet közi ki te kin tést nyújt, amely ben az uni ós jog fej lõ dés elem zé sé nek köz pon ti sze rep jut.
A kö tet szer zõ je, a ta pasz talt jog tu dós és gya kor la ti szak em ber alap té zi se, hogy „a jog dog ma ti kai meg fon to lá so-
kat  figyelembe ve võ, mi nõ sé gi nor ma al ko tás prog ram sze rû ér vé nye sí té se és a kon zisz tens, át te kint he tõ jog rend -
szer eszmény képének kö ve té se ked ve zõ irány ba be fo lyá sol hat ja a nor mák cím zett je i nek ma ga tar tá sát, annak ér-
de ké ben, hogy a jog leg fõbb, al kot má nyos kül de té sét tel je sít se”.
A szer zõ rész le te sen vizs gál ja a ha té kony jo gi sza bá lyo zás kulcs kér dé se it, a ha zai jog, va la mint a nem zet kö zi és az
euró pai uni ós jog össze füg gé se it, eköz ben min dig kel lõ hang súlyt fek tet ve ko runk de mok ra ti kus jog ál la mi alap-
értékeire: az em ber i jo gok ra és az al kot má nyos ság ra. Az ol va só be pil lan tást nyer het a jog har mo ni zá ció „kulissza-
titkaiba”, a biz ton ság jog al ko tás ban ér vé nye sü lõ té nye zõ i nek prob le ma ti ká já ba, va la mint pol gá ri jo gi és bün te tõ-
jo gi jog al ko tá sunk leg újabb ered mé nye i be.
A XXI. szá zad ele jé nek ko di fi ká ci ó ját elem zõ kö tet egy szer re tan könyv, ol va só könyv és gya kor la ti út mu ta tó.
 Haszonnal for gat hat ják a tár sa da lom tu do má nyi ka rok hall ga tói, a köz igaz ga tás ban dol go zó szak em be rek, a po li ti ku -
sok, a mé dia mun ka tár sai és min den ki, aki fe le lõs sé get érez a ha zai jog ál lam, jog rend mi nõ sé gé nek ja ví tá sá ért.

A kö tet 264 ol dal ter je del mû, ár a 400 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve meg-
rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem

dr. Kon do ro si Fe renc

Jog al ko tás a XXI. szá zad haj na lán

cí mû, 264 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 400 fo rint áfával) ................................ példányban, és ké rem, juttassák el az
aláb bi  címemre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ..........................................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .......................................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ...............................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na-
pon be lül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
vagy postai úton a fen ti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te

Bárd Ká roly

Em ber i jo gok
és bün te tõ igaz ság szol gál ta tás

Eu ró pá ban

A tisz tes sé ges el já rás bün te tõ ügyek ben
– em be ri jog-dog ma ti kai

ér te ke zés

cí mû köny vét

A tisz tes sé ges el já rás el mé le ti kér dé sei és gya kor la ti ér vé nye sü lé se iránt ér dek lõ dõk elõtt – ed dig meg je lent kö te -
tei  révén – már jól is mert szer zõ a könyv bo rí tó ján ek kép pen ajánl ja az ol va sók fi gyel mé be ta nul má nyát:
„A könyv írá sá nak kez de tén el sõ sor ban az fog lal koz ta tott, hogy mennyi ben já rul hat hoz zá a stras bo ur gi Em ber i
Jo gi  Bíróság az  európai ál la mok igaz ság szol gál ta tá si rend sze reinek kö ze lí té sé hez. A vizs gá lat so rán az tán olyan
alap ve tõ  kérdésekkel szem be sül tem, mint az igaz ság szol gál ta tás sze re pe a de mok rá ci á ban, a tisz tes sé ges el já rás-
hoz  való jog he lye az alap jo gok rend sze ré ben vagy a jo gok ról va ló le mon dás és annak kor lá tai. El sõ sor ban a stras-
bourgi eset jog alap ján elem zem a tisz tes sé ges el já rás azon ele me it, ame lyek ér tel me zé sé ben min d a mai na pig bi-
zony ta lan ság  észlelhetõ a  magyar jog gya kor lat ban: mit kí ván a bí rói pár tat lan ság, ho gyan te remt he tõ meg az
össz hang a vé le mény nyil vá ní tás  szabadsága és a bí ró sá gok te kin té lyé nek meg õr zé se irán ti  érdek kö zött, mi le-
gyen a tör vény sér tõ en meg szer zett  bizonyítékok sor sa, med dig ter jed a hall ga tás jo ga? Nos, ezek rõl a kér dé sek rõl
szól a könyv. Meg sok minden másról…..”

A kö tet 320 ol dal ter je del mû, ár a 1500 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve meg-
rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem

Bárd Ká roly

Em ber i jo gok
és bün te tõ igaz ság szol gál ta tás

Eu ró pá ban

cí mû, 320 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 1500 fo rint áfával) .................................. példányban, és ké rem, juttassák el
az aláb bi címemre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: .........................................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .......................................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ................................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na-
pon be lül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
vagy postai úton a fen ti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te

Hack Péter

A BÜNTETÕHATALOM FÜGGETLENSÉGE
ÉS SZÁMONKÉRHETÕSÉGE

cí mû ki ad vá nyát

A könyv a bün te tõ ha ta lom gya kor lá sát ab ból a szem pont ból vizs gál ja, hogy a bí ró ság és az ügyész ség füg get len -
sé ge és szá mon kér he tõ sé ge ho gyan be fo lyá sol ja az igaz ság szol gál ta tás te vé keny sé gét. Az író há rom, egy más sal
szo ro san össze füg gõ té ma kört dol go z fe l. Az el sõ a bí rói füg get len ség és szá mon kér he tõ ség kér dé se, va la mint
ezek szer ve ze ti biz to sí té kai. A má so dik té ma kör az ügyész ség sze re pét és al kot má nyos stá tu sát érin ti. A har ma dik
a bün te tõ el já rá si tör vény el ké szül té nek fo lya ma tát re konst ru ál ja ab ból a szem szög bõl, hogy mi ként be fo lyá sol ta
a bí rói és ügyé szi szer ve zet a ko di fi ká ci ót.
Hack Pé ter eb ben a kö tet ben azt sze ret né bi zo nyí ta ni, hogy a jog al ko tó ál tal meg fo gal ma zott el já rá si sza bá lyok,
illetve az igaz ság szol gál ta tás szer ve ze te it sza bá lyo zó jog anyag csak rész ben ha tá roz zák meg azt, hogy a bün te tõ
igaz ság szol gál ta tás ho gyan zaj lik. Annak meg ér té sé hez, hogy mi ho gyan mû kö dik ezen a rend sze ren be lül, tisz tá -
ban kell len nünk azok kal a szer ve ze ti ér de kek kel is, ame lyek az el já rás egyes sze rep lõ i nek sze rep fel fo gá sát, dön té -
se i nek hát te rét meg ha tá roz zák. Ez a meg kö ze lí tés in do kol ja, hogy a szer zõ mû vé ben azon té nye zõk elem zé sé re
kon cent rál jon, ame lyek akadá lyozzák, hogy ezek a szer ve ze tek op ti má li san tel je sít sék fel ada tu kat.

A kö tet 382 ol dal ter je del mû, ár a 1000 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve meg-
rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS

Meg ren de lem

Hack Péter

A BÜNTETÕHATALOM FÜGGETLENSÉGE
ÉS SZÁMONKÉRHETÕSÉGE

cí mû, 382 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 1000 fo rint áfával) ................................ példányban, és ké rem, juttassák el
az aláb bi címemre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: .........................................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ........................................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ...............................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na-
pon be lül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
vagy postai úton a fen ti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te 

Dr. Bócz End re

KRIMINALISZTIKA A TÁRGYALÓTEREMBEN

cí mû köny vét

A kri mi na lisz ti ka ma már az egye te mek jo gi ka ra in kö te le zõ tan tárgy, de a te ma ti ka, amely sze rint ta nít ják, egye te men-
ként vál to zó. Min de nütt kö zös jel lem zõ azon ban, hogy a tan anyag alap ve tõ en a bûn ügyi nyo mo zás kri mi na lisz ti ká já -
hoz iga zo dik, mond hat ni, a Rend õr tisz ti Fõ is ko la kri mi na lisz ti kai tan anya gá nak rö vi dí tett és egy sze rû sí tett ki vo na ta.
A ha gyo má nyos jo gi pá lyá kon – bí ró, ügyész, ügy véd – mû kö dõ jo gász szá má ra azon ban csak nem fe les le ges nek
mond ha tó sok olyas mi, ami nek a kész ség sze rû is me re te egy nyo mo zó szá má ra szin te lét fon tos sá gú, ugyan ak kor lét-
fon tos sá gú sok olyan do log, amit hasz nos ugyan, de nem fel tét le nül szük sé ges egy nyo mo zó nak tud nia. Más ho vá es-
nek a hang sú lyok a nyo mo zás nál, és más ho vá a ha gyo má nyos jo gá szi pá lyák gya kor lá sá nak te re pén, a bí ró sá gi el já -
rás ban. Más szem pon tok ve zér lik a jog al kal ma zót annak függ vé nyé ben is, hogy mi lyen el já rá si funk ci ót lá t el.
Ez a könyv több év ti ze des jo gal kal ma zói gya kor lat és a kri mi na lisz ti ka ok ta tá sá ban évek hosszú so rán ki fej tett te vé -
keny ség ta pasz ta la ta it összeg zi. Ha szon nal for gat hat ják ügy véd je löl tek, bí ró sá gi és ügyész sé gi fo gal ma zók, de bi-
zo nyá ra ta lál nak ben ne új sze rû is me re te ket már gya kor lot tabb jo gá szok is. A bi zo nyí tás kri mi na lisz ti kai in dít ta tá sú
el mé le te, a bün te tõ el já rá si kény szer in téz ke dé sek fel té te le i nek kri mi na lisz ti kai szem lé le tû ér tel me zé se, a per be szé-
dek szer kesz té sé vel, ér ve lé si rend sze ré vel fog lal ko zó gya kor la ti as fej te ge té sek még azok szá má ra is ad hat nak új öt-
le te ket, akik már ren del kez nek né mi gya kor lat tal.

A kö tet 164 ol dal ter je del mû, ár a 800 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve meg-
rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem

Dr. Bócz End re

KRIMINALISZTIKA A TÁRGYALÓTEREMBEN

cí mû, 164 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 800 Ft áfával) ........... példányban, és ké rem, juttassák el alábbi cí memre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ............................................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ...........................................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ..................................................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ..................................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na-
pon  belül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
vagy pos tai úton a fen ti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te 

a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002

cí mû két kö te tes ki ad ványt.

1867-tõl tör té nel mi ha gyo mány és a par la men ta riz mus lé nye ges ele me, hogy az or szág gyû lés nek fe le lõs 
kor mány zat leg fon to sabb cél ja it és fel ada ta it cse lek vé si prog ram ba fog lal ja. E prog ra mok át fo gó ké pet
ad nak egy-egy idõ szak ban az or szág hely ze té rõl, po li ti ká já nak irá nyá ról, cél ki tû zé se i rõl, ezért je len tõs
tör té nel mi, po li ti kai és jo gi for rás anya got ké pez nek. Ke re sé sük ed dig hosszú idõt igé nyelt, ugyan is ezek
az alap ve tõ kor do ku men tu mok össze gyûjt ve még nem je len tek meg.
A hi ánypótló mû, amely a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és az Or szág gyû lé si Könyv tár mun ka tár sa i nak kö zös gon-
do zá sá ban je len t meg, azért is út tö rõ vál lal ko zás, mert tör té nel münk utol só más fél év szá za dá nak kor-
mány prog ram ja it – 2002-vel be zá ró lag – tel jes ség re tö re ked ve, szö veg hû en pub li kál ja a szé les kö rû nyil-
vá nos ság szá má ra. 
A par la ment ben el hang zott és má sutt fel lel he tõ prog ram szö ve gek, illetve ada ta ik mel lett szá mos egyéb
tény anyag (a kor mány fõk ko ra be li fo tói, szü le té si–ha lá lo zá si ada tai, a kor má nyok mû kö dé si ide je, tag ja i -
nak pon tos név so ra és a mi nisz te ri vál to zá sok idõ pont jai) is hoz zá fér he tõ a két vas kos kö tet ben. A mû
hasz ná la tát Rom sics Ig nác tör té nész nek az összes ed di gi ma gyar kormány mû kö dé sé rõl át te kin tést nyúj-
tó, szín vo na las be ve ze tõ ta nul má nya, va la mint a kor mány prog ra mok mu ta tói se gí tik.
A könyv jog gal szá mít hat a köz élet sze rep lõ i nek, a po li ti kai, jo gi és tör té ne ti ku ta tás nak, a fel sõ ok ta tás
ok ta tói és hall ga tói ka rá nak, to váb bá a köz mû ve lõ dé si in téz mé nyek és a nagy kö zön ség ér dek lõ dé sé re is.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki a dónál (Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve
megrendelhetõ a ki adó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: meg rendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002

cí mû két kö te tes, 1728 ol dal ter je del mû ki ad ványt

(ár a: 600 Ft áfá val) ........... pél dányban, és kérem, jut tassák el aláb bi cí memre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ..........................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .......................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ...............................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le
után, 8 na pon be lül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal -
mi jel zõszámára vagy pos tai úton a fen ti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás


