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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,
*

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.
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– 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.

*

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.
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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.

*

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.
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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.

*

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.
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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.

*

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.
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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.

*

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.
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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.

*

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.
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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.

*

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.
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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.

*

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.
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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.

*

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.
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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.

*

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.
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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,
*

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.
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– 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 Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

R. C. van Caenegem

Bevezetés a nyugati alkotmányjogba
címû kötetét
Caenegem professzor mûvének lefordítása mellett számos érv szólt. Nem csak az, hogy az európai jogtörténész-társadalom egybehangzó véleménye szerint a legjobb, a legszellemesebb feldolgozása a témának; olyan munka, amely a
nyugati gondolkodásnak az államfejlõdés, az alkotmány és a jog viszonyrendszerérõl az egyik legteljesebb szintézise.
Ugyanis az 5. századtól – terminus a quo – további 15 századon át – terminus ad quem – a jelenkorig terjedõ európai világ nagy összehasonlító foglalata a kötet.
A „három Európa kísérletbõl” ebben a terjedelmes idõdimenzióban kettõ részletes analízissel szerepel. Az Elsõ Európa
(5–9. század) a 9. században bomlott fel, majd a politikai megszakítottságból 1100 körül újjáéledt. A Fürstenstaat, a familiaritáson alapuló „nemzetállamokhoz”, majd a monarchia az abszolút és a felvilágosult változataival a modern állam formációihoz vezetett. Ennek gyümölcsét pedig a 19. századi liberális, alkotmányos, parlamentáris állam tovább nemesítette.
S ez a szuverén nemzetállam – Második Európa – mindmáig a legfontosabb nagy társadalmi egységgé debütált.
A Harmadik Európa kísérlet, a jelenkori Európai Unió sajátosan szerepel a mûben. Részben példák sokaságával illusztrálja a szerzõ az alkotmányos, jogi értékek kötelezõ továbbélési igényét, részben pedig ezek meghaladásaként a szupranacionális intézmények létrehozásának szükségességét hangsúlyozza. Ám itt is a bölcsesség, a tudósi kétely, a mértéktartás jellemzi. Egyes történeti párhuzamai apropójára a jellemzõ kutatási habitussal, viszontkérdésekkel él. Így például mit
is kezdhetünk az Európai Közösséggel? Hiszen „az EK éppen olyan meghökkentõ dolgokkal tud szolgálni nekünk, mint a
német ancien régime Puffendorfnak”. Avagy másutt D. Lasok és Bridge értékelésére hivatkozik, miszerint az „EU alkotmányos struktúrája még mindig a spekuláció szférájába tartozik”. Az új Harmadik Európa kísérlet igazi dilemmája a jóléti
állam és a gondoskodó állam közötti választási alternatíva. A Rechtstaat-Verfassungsstaat milyen formációvá történõ
alakítása a jelenkor nagy államelméleti projektje. Az új európai intézményrendszer létrehozásakor arra kell törekedni,
hogy az EU mint sui generis intézmény az emberi jogokat valóban realizáló, azokat egyenlõen kiterjesztõ, emberibb társadalomként funkcionáljon.
Az új generáció kihívása éppen ennek a kérdésnek a megoldása. A „Bologna típusú”, kétfokozatú képzés ugyan a feladat-végrehajtó értelmiségi típust favorizálja, de a mesterfokozatú képzésben lehetõséget teremt a problémamegoldó
készség fejlesztésére is. E monográfia magyar nyelvû változata a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudományi
Karának mesterszakos hallgatói részére született egyik tananyag.
A kötet 448 oldal terjedelmû, ára 800 forint áfával.
Példányonként megvásárolható a kiadónál (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), illetve megrendelhetõ
a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MEGRENDELÉS
Megrendelem a

Bevezetés a nyugati alkotmányjogba
címû, 448 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 800 forint áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:
A megrendelõ (cég) neve: .........................................................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .......................................................................................................................................................................................
Utca, házszám: ..............................................................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .............................................................................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai
úton a fenti címre.
Keltezés: ........................................

...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

dr. Kondorosi Ferenc

Jogalkotás a XXI. század hajnalán
címû könyvét
A XXI. század nemzeti jogalkotását minden eddiginél jobban meghatározza a nemzetközi társadalmi és gazdasági
környezet, amelynek hátterében az európai integráció hatása, valamint a globalizációs folyamatok húzódnak meg.
Az Emberi Jogok Európai Egyezménye, az Unió Alapjogi Chartája vagy az Alkotmányos Szerzõdés alapelvei csak
néhány olyan példája a „nemzetek felett álló jognak”, amelyek a nemzeti jogalkotás tekintetében is iránymutatók lehetnek.
A megjelent kötet – a szakkönyvpiacon hiánypótló jelleggel – tudományos igényességgel, ugyanakkor a gyakorlati alkalmazhatóság szándékával mutatja be a XXI. század nemzeti jogalkotásának tendenciáit. A könyv széles körû
nemzetközi kitekintést nyújt, amelyben az uniós jogfejlõdés elemzésének központi szerep jut.
A kötet szerzõje, a tapasztalt jogtudós és gyakorlati szakember alaptézise, hogy „a jogdogmatikai megfontolásokat figyelembe vevõ, minõségi normaalkotás programszerû érvényesítése és a konzisztens, áttekinthetõ jogrendszer eszményképének követése kedvezõ irányba befolyásolhatja a normák címzettjeinek magatartását, annak érdekében, hogy a jog legfõbb, alkotmányos küldetését teljesítse”.
A szerzõ részletesen vizsgálja a hatékony jogi szabályozás kulcskérdéseit, a hazai jog, valamint a nemzetközi és az
európai uniós jog összefüggéseit, eközben mindig kellõ hangsúlyt fektetve korunk demokratikus jogállami alapértékeire: az emberi jogokra és az alkotmányosságra. Az olvasó bepillantást nyerhet a jogharmonizáció „kulisszatitkaiba”, a biztonság jogalkotásban érvényesülõ tényezõinek problematikájába, valamint polgári jogi és büntetõjogi jogalkotásunk legújabb eredményeibe.
A XXI. század elejének kodifikációját elemzõ kötet egyszerre tankönyv, olvasókönyv és gyakorlati útmutató.
Haszonnal forgathatják a társadalomtudományi karok hallgatói, a közigazgatásban dolgozó szakemberek, a politikusok, a média munkatársai és mindenki, aki felelõsséget érez a hazai jogállam, jogrend minõségének javításáért.
A kötet 264 oldal terjedelmû, ára 400 forint áfával.
Példányonként megvásárolható a kiadónál (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

dr. Kondorosi Ferenc

Jogalkotás a XXI. század hajnalán
címû, 264 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 400 forint áfával) ................................ példányban, és kérem, juttassák el az
alábbi címemre:
A megrendelõ (cég) neve: ..........................................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .......................................................................................................................................................................
Utca, házszám: ...............................................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ...............................................................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára
vagy postai úton a fenti címre.
Keltezés: ........................................

...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Bárd Károly

Emberi jogok
és büntetõ igazságszolgáltatás
Európában
A tisztességes eljárás büntetõügyekben
– emberijog-dogmatikai
értekezés
címû könyvét
A tisztességes eljárás elméleti kérdései és gyakorlati érvényesülése iránt érdeklõdõk elõtt – eddig megjelent kötetei révén – már jól ismert szerzõ a könyv borítóján ekképpen ajánlja az olvasók figyelmébe tanulmányát:
„A könyv írásának kezdetén elsõsorban az foglalkoztatott, hogy mennyiben járulhat hozzá a strasbourgi Emberi
Jogi Bíróság az európai államok igazságszolgáltatási rendszereinek közelítéséhez. A vizsgálat során aztán olyan
alapvetõ kérdésekkel szembesültem, mint az igazságszolgáltatás szerepe a demokráciában, a tisztességes eljáráshoz való jog helye az alapjogok rendszerében vagy a jogokról való lemondás és annak korlátai. Elsõsorban a strasbourgi esetjog alapján elemzem a tisztességes eljárás azon elemeit, amelyek értelmezésében mind a mai napig bizonytalanság észlelhetõ a magyar joggyakorlatban: mit kíván a bírói pártatlanság, hogyan teremthetõ meg az
összhang a véleménynyilvánítás szabadsága és a bíróságok tekintélyének megõrzése iránti érdek között, mi legyen a törvénysértõen megszerzett bizonyítékok sorsa, meddig terjed a hallgatás joga? Nos, ezekrõl a kérdésekrõl
szól a könyv. Meg sok minden másról…..”
A kötet 320 oldal terjedelmû, ára 1500 forint áfával.
Példányonként megvásárolható a kiadónál (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Bárd Károly
Emberi jogok
és büntetõ igazságszolgáltatás
Európában
címû, 320 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 1500 forint áfával) .................................. példányban, és kérem, juttassák el
az alábbi címemre:
A megrendelõ (cég) neve: .........................................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .......................................................................................................................................................................
Utca, házszám: ...............................................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ................................................................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára
vagy postai úton a fenti címre.
Keltezés: ........................................

...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Hack Péter

A BÜNTETÕHATALOM FÜGGETLENSÉGE
ÉS SZÁMONKÉRHETÕSÉGE
címû kiadványát
A könyv a büntetõhatalom gyakorlását abból a szempontból vizsgálja, hogy a bíróság és az ügyészség függetlensége és számonkérhetõsége hogyan befolyásolja az igazságszolgáltatás tevékenységét. Az író három, egymással
szorosan összefüggõ témakört dolgoz fel. Az elsõ a bírói függetlenség és számonkérhetõség kérdése, valamint
ezek szervezeti biztosítékai. A második témakör az ügyészség szerepét és alkotmányos státusát érinti. A harmadik
a büntetõeljárási törvény elkészültének folyamatát rekonstruálja abból a szemszögbõl, hogy miként befolyásolta
a bírói és ügyészi szervezet a kodifikációt.
Hack Péter ebben a kötetben azt szeretné bizonyítani, hogy a jogalkotó által megfogalmazott eljárási szabályok,
illetve az igazságszolgáltatás szervezeteit szabályozó joganyag csak részben határozzák meg azt, hogy a büntetõ
igazságszolgáltatás hogyan zajlik. Annak megértéséhez, hogy mi hogyan mûködik ezen a rendszeren belül, tisztában kell lennünk azokkal a szervezeti érdekekkel is, amelyek az eljárás egyes szereplõinek szerepfelfogását, döntéseinek hátterét meghatározzák. Ez a megközelítés indokolja, hogy a szerzõ mûvében azon tényezõk elemzésére
koncentráljon, amelyek akadályozzák, hogy ezek a szervezetek optimálisan teljesítsék feladatukat.
A kötet 382 oldal terjedelmû, ára 1000 forint áfával.
Példányonként megvásárolható a kiadónál (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Hack Péter

A BÜNTETÕHATALOM FÜGGETLENSÉGE
ÉS SZÁMONKÉRHETÕSÉGE
címû, 382 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 1000 forint áfával) ................................ példányban, és kérem, juttassák el
az alábbi címemre:
A megrendelõ (cég) neve: .........................................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ........................................................................................................................................................................
Utca, házszám: ...............................................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ...............................................................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára
vagy postai úton a fenti címre.
Keltezés: ........................................

...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Dr. Bócz Endre
KRIMINALISZTIKA A TÁRGYALÓTEREMBEN
címû könyvét
A kriminalisztika ma már az egyetemek jogi karain kötelezõ tantárgy, de a tematika, amely szerint tanítják, egyetemenként változó. Mindenütt közös jellemzõ azonban, hogy a tananyag alapvetõen a bûnügyi nyomozás kriminalisztikájához igazodik, mondhatni, a Rendõrtiszti Fõiskola kriminalisztikai tananyagának rövidített és egyszerûsített kivonata.
A hagyományos jogi pályákon – bíró, ügyész, ügyvéd – mûködõ jogász számára azonban csaknem feleslegesnek
mondható sok olyasmi, aminek a készségszerû ismerete egy nyomozó számára szinte létfontosságú, ugyanakkor létfontosságú sok olyan dolog, amit hasznos ugyan, de nem feltétlenül szükséges egy nyomozónak tudnia. Máshová esnek a hangsúlyok a nyomozásnál, és máshová a hagyományos jogászi pályák gyakorlásának terepén, a bírósági eljárásban. Más szempontok vezérlik a jogalkalmazót annak függvényében is, hogy milyen eljárási funkciót lát el.
Ez a könyv több évtizedes jogalkalmazói gyakorlat és a kriminalisztika oktatásában évek hosszú során kifejtett tevékenység tapasztalatait összegzi. Haszonnal forgathatják ügyvédjelöltek, bírósági és ügyészségi fogalmazók, de bizonyára találnak benne újszerû ismereteket már gyakorlottabb jogászok is. A bizonyítás kriminalisztikai indíttatású
elmélete, a büntetõeljárási kényszerintézkedések feltételeinek kriminalisztikai szemléletû értelmezése, a perbeszédek szerkesztésével, érvelési rendszerével foglalkozó gyakorlatias fejtegetések még azok számára is adhatnak új ötleteket, akik már rendelkeznek némi gyakorlattal.
A kötet 164 oldal terjedelmû, ára 800 forint áfával.
Példányonként megvásárolható a kiadónál (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Dr. Bócz Endre
KRIMINALISZTIKA A TÁRGYALÓTEREMBEN
címû, 164 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 800 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:
A megrendelõ (cég) neve: ............................................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ...........................................................................................................................................................................
Utca, házszám: ..................................................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..................................................................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára
vagy postai úton a fenti címre.
Keltezés: ........................................

...............................................
cégszerû aláírás
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EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY

15. szám

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette
a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002
címû kétkötetes kiadványt.
1867-tõl történelmi hagyomány és a parlamentarizmus lényeges eleme, hogy az országgyûlésnek felelõs
kormányzat legfontosabb céljait és feladatait cselekvési programba foglalja. E programok átfogó képet
adnak egy-egy idõszakban az ország helyzetérõl, politikájának irányáról, célkitûzéseirõl, ezért jelentõs
történelmi, politikai és jogi forrásanyagot képeznek. Keresésük eddig hosszú idõt igényelt, ugyanis ezek
az alapvetõ kordokumentumok összegyûjtve még nem jelentek meg.
A hiánypótló mû, amely a Miniszterelnöki Hivatal és az Országgyûlési Könyvtár munkatársainak közös gondozásában jelent meg, azért is úttörõ vállalkozás, mert történelmünk utolsó másfél évszázadának kormányprogramjait – 2002-vel bezárólag – teljességre törekedve, szöveghûen publikálja a széles körû nyilvánosság számára.
A parlamentben elhangzott és másutt fellelhetõ programszövegek, illetve adataik mellett számos egyéb
tényanyag (a kormányfõk korabeli fotói, születési–halálozási adatai, a kormányok mûködési ideje, tagjainak pontos névsora és a miniszteri változások idõpontjai) is hozzáférhetõ a két vaskos kötetben. A mû
használatát Romsics Ignác történésznek az összes eddigi magyar kormány mûködésérõl áttekintést nyújtó, színvonalas bevezetõ tanulmánya, valamint a kormányprogramok mutatói segítik.
A könyv joggal számíthat a közélet szereplõinek, a politikai, jogi és történeti kutatásnak, a felsõoktatás
oktatói és hallgatói karának, továbbá a közmûvelõdési intézmények és a nagyközönség érdeklõdésére is.
Példányonként megvásárolható a kiadónál (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002
címû kétkötetes, 1728 oldal terjedelmû kiadványt
(ára: 600 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:
A megrendelõ (cég) neve: ..........................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .......................................................................................................................................................
Utca, házszám: ...............................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ...............................................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele
után, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai úton a fenti címre.
Keltezés: ........................................

...............................................
cégszerû aláírás
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