
Pályázati hirdetmények egészségügyi intézményvezetıi és orvosvezetıi állásokra 

hatályos: 2012.03.30 - 

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) 
pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a 
továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, 22/B. §-a, a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi 
XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 192/B. § (2) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történı végrehajtásáról szóló 
356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 7. §-a és a megyei 
önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi 
Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérıl szóló 2011. évi CLIV. törvény 
14. § (4) bekezdése alapján: 

Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelıintézet 

1106 Budapest, Maglódi út 89–91. 

fıigazgatói (intézményvezetıi) 

munkakör 

munkaviszony keretében történı betöltésére. 

Munkáltató:  Munkaviszony létesítése, megszüntetése tekintetében a nemzeti erıforrás 
miniszter, az egyéb munkáltatói jogok tekintetében a GYEMSZI fıigazgatója.  

Munkakör: fıigazgató 

A jogviszony idıtartama: 5 éves határozott idıre szól, 3 hónapos próbaidı kikötésével. 

A munkakör betölthetıségének kezdı napja várhatóan: 2012. július 16. 

A Fıigazgató feladata: Az önálló költségvetési szervként mőködı intézmény teljes 
munkaidıben történı vezetése. Ennek keretében, jogszabályi elıírások megtartásával és az 
intézmény alapító okiratában meghatározottak figyelembevételével irányítja, szervezi és 
ellenırzi a vezetése alatt álló intézményt. Rendszeresen ellenırzi, hogy az intézmény számra 
kitőzött feladatok a jogszabályoknak megfelelıen, határidıre és az intézmény érdekeinek 
megfelelıen teljesüljenek. 

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

Az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági mőködésének tervezése, szervezése, 
továbbá: 

–    a költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása,  

–    az intézmény dolgozói felett a meghatározott munkáltatói jogkör gyakorlása,  



–    az intézmény szakmai és gazdasági területeinek mőködésével kapcsolatos tervezési, 
szervezési tevékenység irányítása, a belsı kontrollrendszer mőködtetése, a nyújtott 
egészségügyi szolgáltatások folyamatos ellenırzése, 

–    részvétel az egészségügyi struktúra-átalakításban és a térségi munkamegosztás 
kialakításában az egészségügyi ellátások és a gazdasági-mőszaki feladatok területén, 

–    a térségi egészségszervezési központ menedzsmentjével és a GYEMSZI Intézmény-
felügyeleti és Vagyonkezelési Igazgatóságával való együttmőködés 

–    a szervezeti és mőködési szabályzat elkészítése és a kötelezıen elıírt szabályzatok, 
továbbá az intézmény mőködését segítı egyéb szabályozások kiadása, 

–    az intézmény és a szervezeti egységek tevékenységének folyamatos értékelése, 

–    az orvosi és egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi 
dolgozók továbbképzésének biztosítása és felügyelete,  

–    a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, (nemzetközi 
intézményekkel) kapcsolattartás,  

–    minıségirányítási rendszer mőködtetése,  

–    ügyiratkezelés irányítása és ellenırzése. 

Munkabér:  

A fıigazgató munkabére az Mt. 192/B. § (2) bekezdésének, illetve az egészségügyi 
intézmény költségvetésének figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.  

Pályázati feltételek: 

A gyógyintézetek vezetıjének és vezetı-helyetteseinek képesítési követelményeirıl, 
valamint a vezetıi megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól 
szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján: 

–    (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintő végzettséggel, 

–    egészségügyi (szak) menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi menedzsment 
szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítéssel,  

–    legalább ötéves vezetıi gyakorlattal* rendelkezik, 

valamint: 

–    büntetlen elıélet,  

–    cselekvıképesség, 

–    széleskörő informatikai ismeretek,  



–    további munkaviszonyt, más vezetıi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzıi 
jogi védelem alá esı tevékenység kivételével – csak engedélyezés után létesíthet. 

A fıigazgatói megbízás az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrıl 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, fényképes szakmai önéletrajz, 

–    motivációs levél, 

–    az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, mely tartalmazza a 
szakmai helyzetelemzésre épülı és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó 
fejlesztési elképzeléseket,  

–    3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,  

–    hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez, 

–    nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezık és a 
döntéshozók részére történı sokszorosításához, továbbításához, 

–    a pályázati feltételként elıírt vezetıi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 

–    több típusú kórházban vezetıi tapasztalat, 

–    orvosi szakvizsga megléte, 

–    idegen nyelv ismerete, 

–    válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat. 

A pályázat benyújtásának határideje:  

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történı megjelenést követı 45 nap.  

A pályázati kiírás közzétételének helye: 2012. március 30. 

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

A pályázatok benyújtásának módja:  

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114, Pf. 32.) címére történı megküldésével. 



Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplıazonosító számot 
GYEMSZI/BP/BZS/01, valamint a munkakör megnevezését: Fıigazgatói pályázat: Bajcsy-
Zsilinszky Kórház és Rendelıintézet 

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

A pályázattal kapcsolatban érdeklıdni lehet elektronikus úton:  

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen.  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A. §-ában, valamint a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az egészségügyi intézményekben történı 
végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 
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:  

Pályázat benyújtásának határidejétıl számított 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 
határidejétıl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre kerülnek. 

***  

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) 
pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a 
továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, 22/B. §-a, a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi 
XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 192/B. § (2) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történı végrehajtásáról szóló 
356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 7. §-a és a megyei 
önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi 
Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérıl szóló 2011. évi CLIV. törvény 
14. § (4) bekezdése alapján: 

Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelıintézet 

1097 Budapest, Nagyvárad tér 1. 

fıigazgatói (intézményvezetıi) 



munkakör 

munkaviszony keretében történı betöltésére. 

Munkáltató:  Munkaviszony létesítése, megszüntetése tekintetében a nemzeti erıforrás 
miniszter, az egyéb munkáltatói jogok tekintetében a GYEMSZI fıigazgatója.  

Munkakör: fıigazgató 

A jogviszony idıtartama: 5 éves határozott idıre szól, 3 hónapos próbaidı kikötésével. 

A munkakör betölthetıségének kezdı napja várhatóan: 2012. július 16. 

A Fıigazgató feladata: Az önálló költségvetési szervként mőködı intézmény teljes 
munkaidıben történı vezetése. Ennek keretében, jogszabályi elıírások megtartásával és az 
intézmény alapító okiratában meghatározottak figyelembevételével irányítja, szervezi és 
ellenırzi a vezetése alatt álló intézményt. Rendszeresen ellenırzi, hogy az intézmény számra 
kitőzött feladatok a jogszabályoknak megfelelıen, határidıre és az intézmény érdekeinek 
megfelelıen teljesüljenek. 

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

Az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági mőködésének tervezése, szervezése, 
továbbá: 

–    a költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása,  

–    az intézmény dolgozói felett a meghatározott munkáltatói jogkör gyakorlása,  

–    az intézmény szakmai és gazdasági területeinek mőködésével kapcsolatos tervezési, 
szervezési tevékenység irányítása, a belsı kontrollrendszer mőködtetése, a nyújtott 
egészségügyi szolgáltatások folyamatos ellenırzése, 

–    részvétel az egészségügyi struktúra-átalakításban és a térségi munkamegosztás 
kialakításában az egészségügyi ellátások és a gazdasági-mőszaki feladatok területén, 

–    a térségi egészségszervezési központ menedzsmentjével és a GYEMSZI Intézmény-
felügyeleti és Vagyonkezelési Igazgatóságával való együttmőködés 

–    a szervezeti és mőködési szabályzat elkészítése és a kötelezıen elıírt szabályzatok, 
továbbá az intézmény mőködését segítı egyéb szabályozások kiadása, 

–    az intézmény és a szervezeti egységek tevékenységének folyamatos értékelése, 

–    az orvosi és egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi 
dolgozók továbbképzésének biztosítása és felügyelete,  

–    a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, (nemzetközi 
intézményekkel) kapcsolattartás,  



–    minıségirányítási rendszer mőködtetése,  

–    ügyiratkezelés irányítása és ellenırzése. 

Munkabér:  

A fıigazgató munkabére az Mt. 192/B. § (2) bekezdésének, illetve az egészségügyi 
intézmény költségvetésének figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.  

Pályázati feltételek: 

A gyógyintézetek vezetıjének és vezetı-helyetteseinek képesítési követelményeirıl, 
valamint a vezetıi megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól 
szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján: 

–    (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintő végzettséggel, 

–    egészségügyi (szak) menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi menedzsment 
szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítéssel,  

–    legalább ötéves vezetıi gyakorlattal* rendelkezik, 

valamint: 

–    büntetlen elıélet,  

–    cselekvıképesség, 

–    széleskörő informatikai ismeretek,  

–    további munkaviszonyt, más vezetıi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzıi 
jogi védelem alá esı tevékenység kivételével – csak engedélyezés után létesíthet. 

A fıigazgatói megbízás az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrıl 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, fényképes szakmai önéletrajz, 

–    motivációs levél, 

–    az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, mely tartalmazza a 
szakmai helyzetelemzésre épülı és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó 
fejlesztési elképzeléseket,  

–    3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,  



–    hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez, 

–    nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezık és a 
döntéshozók részére történı sokszorosításához, továbbításához, 

–    a pályázati feltételként elıírt vezetıi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 

–    több típusú kórházban vezetıi tapasztalat, 

–    orvosi szakvizsga megléte, 

–    idegen nyelv ismerete, 

–    válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat. 

A pályázat benyújtásának határideje:  

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történı megjelenést követı 45 nap.  

A pályázati kiírás közzétételének helye: 2012. március 30. 

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

A pályázatok benyújtásának módja:  

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114, Pf. 32.) címére történı megküldésével. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplıazonosító számot 
GYEMSZI/BP/ESZSZK/01, valamint a munkakör megnevezését: Fıigazgatói pályázat: 
Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelıintézet 

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

A pályázattal kapcsolatban érdeklıdni lehet elektronikus úton:  

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen.  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A. §-ában, valamint a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az egészségügyi intézményekben történı 
végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 
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:  

Pályázat benyújtásának határidejétıl számított 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 
határidejétıl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre kerülnek. 

***  

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) 
pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a 
továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, 22/B. §-a, a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi 
XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 192/B. § (2) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történı végrehajtásáról szóló 
356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 7. §-a és a megyei 
önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi 
Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérıl szóló 2011. évi CLIV. törvény 
14. § (4) bekezdése alapján: 

Heim Pál Gyermekkórház 

1089 Budapest, Üllıi út 86. 

fıigazgatói (intézményvezetıi) 

munkakör 

munkaviszony keretében történı betöltésére. 

Munkáltató:  Munkaviszony létesítése, megszüntetése tekintetében a nemzeti erıforrás 
miniszter, az egyéb munkáltatói jogok tekintetében a GYEMSZI fıigazgatója.  

Munkakör: fıigazgató 

A jogviszony idıtartama: 5 éves határozott idıre szól, 3 hónapos próbaidı kikötésével. 

A munkakör betölthetıségének kezdı napja várhatóan: 2012. július 16. 

A Fıigazgató feladata: Az önálló költségvetési szervként mőködı intézmény teljes 
munkaidıben történı vezetése. Ennek keretében, jogszabályi elıírások megtartásával és az 
intézmény alapító okiratában meghatározottak figyelembevételével irányítja, szervezi és 
ellenırzi a vezetése alatt álló intézményt. Rendszeresen ellenırzi, hogy az intézmény számra 



kitőzött feladatok a jogszabályoknak megfelelıen, határidıre és az intézmény érdekeinek 
megfelelıen teljesüljenek. 

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

Az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági mőködésének tervezése, szervezése, 
továbbá: 

–    a költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása,  

–    az intézmény dolgozói felett a meghatározott munkáltatói jogkör gyakorlása,  

–    az intézmény szakmai és gazdasági területeinek mőködésével kapcsolatos tervezési, 
szervezési tevékenység irányítása, a belsı kontrollrendszer mőködtetése, a nyújtott 
egészségügyi szolgáltatások folyamatos ellenırzése, 

–    részvétel az egészségügyi struktúra-átalakításban és a térségi munkamegosztás 
kialakításában az egészségügyi ellátások és a gazdasági-mőszaki feladatok területén, 

–    a térségi egészségszervezési központ menedzsmentjével és a GYEMSZI Intézmény-
felügyeleti és Vagyonkezelési Igazgatóságával való együttmőködés 

–    a szervezeti és mőködési szabályzat elkészítése és a kötelezıen elıírt szabályzatok, 
továbbá az intézmény mőködését segítı egyéb szabályozások kiadása, 

–    az intézmény és a szervezeti egységek tevékenységének folyamatos értékelése, 

–    az orvosi és egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi 
dolgozók továbbképzésének biztosítása és felügyelete,  

–    a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, (nemzetközi 
intézményekkel) kapcsolattartás,  

–    minıségirányítási rendszer mőködtetése,  

–    ügyiratkezelés irányítása és ellenırzése. 

Munkabér:  

A fıigazgató munkabére az Mt. 192/B. § (2) bekezdésének, illetve az egészségügyi 
intézmény költségvetésének figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.  

Pályázati feltételek: 

A gyógyintézetek vezetıjének és vezetı-helyetteseinek képesítési követelményeirıl, 
valamint a vezetıi megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól 
szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján: 

–    (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintő végzettséggel, 



–    egészségügyi (szak) menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi menedzsment 
szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítéssel,  

–    legalább ötéves vezetıi gyakorlattal* rendelkezik, 

valamint: 

–    büntetlen elıélet,  

–    cselekvıképesség, 

–    széleskörő informatikai ismeretek,  

–    további munkaviszonyt, más vezetıi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzıi 
jogi védelem alá esı tevékenység kivételével – csak engedélyezés után létesíthet. 

A fıigazgatói megbízás az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrıl 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, fényképes szakmai önéletrajz, 

–    motivációs levél, 

–    az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, mely tartalmazza a 
szakmai helyzetelemzésre épülı és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó 
fejlesztési elképzeléseket,  

–    3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,  

–    hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez, 

–    nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezık és a 
döntéshozók részére történı sokszorosításához, továbbításához, 

–    a pályázati feltételként elıírt vezetıi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 

–    több típusú kórházban vezetıi tapasztalat, 

–    orvosi szakvizsga megléte, 

–    idegen nyelv ismerete, 

–    válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat. 



A pályázat benyújtásának határideje:  

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történı megjelenést követı 45 nap.  

A pályázati kiírás közzétételének helye: 2012. március 30. 

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

A pályázatok benyújtásának módja:  

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114, Pf. 32.) címére történı megküldésével. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplıazonosító számot 
GYEMSZI/BP/HP/01, valamint a munkakör megnevezését: Fıigazgatói pályázat: Heim 
Pál Gyermekkórház 

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

A pályázattal kapcsolatban érdeklıdni lehet elektronikus úton:  

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen.  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A. §-ában, valamint a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az egészségügyi intézményekben történı 
végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 
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:  

Pályázat benyújtásának határidejétıl számított 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 
határidejétıl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre kerülnek. 

***  

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) 
pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a 



továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, 22/B. §-a, a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi 
XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 192/B. § (2) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történı végrehajtásáról szóló 
356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 7. §-a és a megyei 
önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi 
Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérıl szóló 2011. évi CLIV. törvény 
14. § (4) bekezdése alapján: 

Szent Imre Kórház 

1115 Budapest, Tétényi út 12–16. 

fıigazgatói (intézményvezetıi) 

munkakör 

munkaviszony keretében történı betöltésére. 

Munkáltató:  Munkaviszony létesítése, megszüntetése tekintetében a nemzeti erıforrás 
miniszter, az egyéb munkáltatói jogok tekintetében a GYEMSZI fıigazgatója.  

Munkakör: fıigazgató 

A jogviszony idıtartama: 5 éves határozott idıre szól, 3 hónapos próbaidı kikötésével. 

A munkakör betölthetıségének kezdı napja várhatóan: 2012. július 16. 

A Fıigazgató feladata: Az önálló költségvetési szervként mőködı intézmény teljes 
munkaidıben történı vezetése. Ennek keretében, jogszabályi elıírások megtartásával és az 
intézmény alapító okiratában meghatározottak figyelembevételével irányítja, szervezi és 
ellenırzi a vezetése alatt álló intézményt. Rendszeresen ellenırzi, hogy az intézmény számra 
kitőzött feladatok a jogszabályoknak megfelelıen, határidıre és az intézmény érdekeinek 
megfelelıen teljesüljenek. 

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

Az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági mőködésének tervezése, szervezése, 
továbbá: 

–    a költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása,  

–    az intézmény dolgozói felett a meghatározott munkáltatói jogkör gyakorlása,  

–    az intézmény szakmai és gazdasági területeinek mőködésével kapcsolatos tervezési, 
szervezési tevékenység irányítása, a belsı kontrollrendszer mőködtetése, a nyújtott 
egészségügyi szolgáltatások folyamatos ellenırzése, 

–    részvétel az egészségügyi struktúra-átalakításban és a térségi munkamegosztás 
kialakításában az egészségügyi ellátások és a gazdasági-mőszaki feladatok területén, 



–    a térségi egészségszervezési központ menedzsmentjével és a GYEMSZI Intézmény-
felügyeleti és Vagyonkezelési Igazgatóságával való együttmőködés 

–    a szervezeti és mőködési szabályzat elkészítése és a kötelezıen elıírt szabályzatok, 
továbbá az intézmény mőködését segítı egyéb szabályozások kiadása, 

–    az intézmény és a szervezeti egységek tevékenységének folyamatos értékelése, 

–    az orvosi és egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi 
dolgozók továbbképzésének biztosítása és felügyelete,  

–    a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, (nemzetközi 
intézményekkel) kapcsolattartás,  

–    minıségirányítási rendszer mőködtetése,  

–    ügyiratkezelés irányítása és ellenırzése. 

Munkabér:  

A fıigazgató munkabére az Mt. 192/B. § (2) bekezdésének, illetve az egészségügyi 
intézmény költségvetésének figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.  

Pályázati feltételek: 

A gyógyintézetek vezetıjének és vezetı-helyetteseinek képesítési követelményeirıl, 
valamint a vezetıi megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól 
szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján: 

–    (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintő végzettséggel, 

–    egészségügyi (szak) menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi menedzsment 
szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítéssel,  

–    legalább ötéves vezetıi gyakorlattal* rendelkezik, 

valamint: 

–    büntetlen elıélet,  

–    cselekvıképesség, 

–    széleskörő informatikai ismeretek,  

–    további munkaviszonyt, más vezetıi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzıi 
jogi védelem alá esı tevékenység kivételével – csak engedélyezés után létesíthet. 

A fıigazgatói megbízás az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrıl 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, fényképes szakmai önéletrajz, 

–    motivációs levél, 

–    az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, mely tartalmazza a 
szakmai helyzetelemzésre épülı és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó 
fejlesztési elképzeléseket,  

–    3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,  

–    hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez, 

–    nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezık és a 
döntéshozók részére történı sokszorosításához, továbbításához, 

–    a pályázati feltételként elıírt vezetıi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 

–    több típusú kórházban vezetıi tapasztalat, 

–    orvosi szakvizsga megléte, 

–    idegen nyelv ismerete, 

–    válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat. 

A pályázat benyújtásának határideje:  

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történı megjelenést követı 45 nap.  

A pályázati kiírás közzétételének helye: 2012. március 30. 

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

A pályázatok benyújtásának módja:  

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114, Pf. 32.) címére történı megküldésével. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplıazonosító számot 
GYEMSZI/BP/SZI/01 , valamint a munkakör megnevezését: Fıigazgatói pályázat: Szent 
Imre Kórház  

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



A pályázattal kapcsolatban érdeklıdni lehet elektronikus úton:  

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen.  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A. §-ában, valamint a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az egészségügyi intézményekben történı 
végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 
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:  

Pályázat benyújtásának határidejétıl számított 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 
határidejétıl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre kerülnek. 

***  

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) 
pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a 
továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, 22/B. §-a, a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi 
XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 192/B. § (2) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történı végrehajtásáról szóló 
356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 7. §-a és a megyei 
önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi 
Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérıl szóló 2011. évi CLIV. törvény 
14. § (4) bekezdése alapján: 

Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak 

1125 Budapest, Diós árok 1–3. 

fıigazgatói (intézményvezetıi) 

munkakör 

munkaviszony keretében történı betöltésére. 



Munkáltató:  Munkaviszony létesítése, megszüntetése tekintetében a nemzeti erıforrás 
miniszter, az egyéb munkáltatói jogok tekintetében a GYEMSZI fıigazgatója.  

Munkakör: fıigazgató 

A jogviszony idıtartama: 5 éves határozott idıre szól, 3 hónapos próbaidı kikötésével. 

A munkakör betölthetıségének kezdı napja várhatóan: 2012. július 16. 

A Fıigazgató feladata: Az önálló költségvetési szervként mőködı intézmény teljes 
munkaidıben történı vezetése. Ennek keretében, jogszabályi elıírások megtartásával és az 
intézmény alapító okiratában meghatározottak figyelembevételével irányítja, szervezi és 
ellenırzi a vezetése alatt álló intézményt. Rendszeresen ellenırzi, hogy az intézmény számra 
kitőzött feladatok a jogszabályoknak megfelelıen, határidıre és az intézmény érdekeinek 
megfelelıen teljesüljenek. 

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

Az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági mőködésének tervezése, szervezése, 
továbbá: 

–    a költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása,  

–    az intézmény dolgozói felett a meghatározott munkáltatói jogkör gyakorlása,  

–    az intézmény szakmai és gazdasági területeinek mőködésével kapcsolatos tervezési, 
szervezési tevékenység irányítása, a belsı kontrollrendszer mőködtetése, a nyújtott 
egészségügyi szolgáltatások folyamatos ellenırzése, 

–    részvétel az egészségügyi struktúra-átalakításban és a térségi munkamegosztás 
kialakításában az egészségügyi ellátások és a gazdasági-mőszaki feladatok területén, 

–    a térségi egészségszervezési központ menedzsmentjével és a GYEMSZI Intézmény-
felügyeleti és Vagyonkezelési Igazgatóságával való együttmőködés 

–    a szervezeti és mőködési szabályzat elkészítése és a kötelezıen elıírt szabályzatok, 
továbbá az intézmény mőködését segítı egyéb szabályozások kiadása, 

–    az intézmény és a szervezeti egységek tevékenységének folyamatos értékelése, 

–    az orvosi és egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi 
dolgozók továbbképzésének biztosítása és felügyelete,  

–    a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, (nemzetközi 
intézményekkel) kapcsolattartás,  

–    minıségirányítási rendszer mőködtetése,  

–    ügyiratkezelés irányítása és ellenırzése. 



Munkabér:  

A fıigazgató munkabére az Mt. 192/B. § (2) bekezdésének, illetve az egészségügyi 
intézmény költségvetésének figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.  

Pályázati feltételek: 

A gyógyintézetek vezetıjének és vezetı-helyetteseinek képesítési követelményeirıl, 
valamint a vezetıi megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól 
szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján: 

–    (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintő végzettséggel, 

–    egészségügyi (szak) menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi menedzsment 
szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítéssel,  

–    legalább ötéves vezetıi gyakorlattal* rendelkezik, 

valamint: 

–    büntetlen elıélet,  

–    cselekvıképesség, 

–    széleskörő informatikai ismeretek,  

–    további munkaviszonyt, más vezetıi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzıi 
jogi védelem alá esı tevékenység kivételével – csak engedélyezés után létesíthet. 

A fıigazgatói megbízás az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrıl 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, fényképes szakmai önéletrajz, 

–    motivációs levél, 

–    az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, mely tartalmazza a 
szakmai helyzetelemzésre épülı és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó 
fejlesztési elképzeléseket,  

–    3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,  

–    hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez, 

–    nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezık és a 
döntéshozók részére történı sokszorosításához, továbbításához, 



–    a pályázati feltételként elıírt vezetıi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 

–    több típusú kórházban vezetıi tapasztalat, 

–    orvosi szakvizsga megléte, 

–    idegen nyelv ismerete, 

–    válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat. 

A pályázat benyújtásának határideje:  

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történı megjelenést követı 45 nap.  

A pályázati kiírás közzétételének helye: 2012. március 30. 

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

A pályázatok benyújtásának módja:  

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114, Pf. 32.) címére történı megküldésével. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplıazonosító számot 
GYEMSZI/BP/SZJ/01, valamint a munkakör megnevezését: Fıigazgatói pályázat: Szent 
János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak 

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

A pályázattal kapcsolatban érdeklıdni lehet elektronikus úton:  

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen.  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A. §-ában, valamint a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az egészségügyi intézményekben történı 
végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 
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:  

Pályázat benyújtásának határidejétıl számított 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 
határidejétıl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre kerülnek. 

***  

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) 
pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a 
továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, 22/B. §-a, a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi 
XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 192/B. § (2) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történı végrehajtásáról szóló 
356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 7. §-a és a megyei 
önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi 
Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérıl szóló 2011. évi CLIV. törvény 
14. § (4) bekezdése alapján: 

Uzsoki Utcai Kórház 

1145 Budapest, Uzsoki utca 29–41. 

fıigazgatói (intézményvezetıi) 

munkakör 

munkaviszony keretében történı betöltésére. 

Munkáltató:  Munkaviszony létesítése, megszüntetése tekintetében a nemzeti erıforrás 
miniszter, az egyéb munkáltatói jogok tekintetében a GYEMSZI fıigazgatója.  

Munkakör: fıigazgató 

A jogviszony idıtartama: 5 éves határozott idıre szól, 3 hónapos próbaidı kikötésével. 

A munkakör betölthetıségének kezdı napja várhatóan: 2012. július 16. 

A Fıigazgató feladata: Az önálló költségvetési szervként mőködı intézmény teljes 
munkaidıben történı vezetése. Ennek keretében, jogszabályi elıírások megtartásával és az 
intézmény alapító okiratában meghatározottak figyelembevételével irányítja, szervezi és 
ellenırzi a vezetése alatt álló intézményt. Rendszeresen ellenırzi, hogy az intézmény számra 
kitőzött feladatok a jogszabályoknak megfelelıen, határidıre és az intézmény érdekeinek 
megfelelıen teljesüljenek. 

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

Az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági mőködésének tervezése, szervezése, 
továbbá: 



a költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása,  

az intézmény dolgozói felett a meghatározott munkáltatói jogkör gyakorlása,  

–    az intézmény szakmai és gazdasági területeinek mőködésével kapcsolatos tervezési, 
szervezési tevékenység irányítása, a belsı kontrollrendszer mőködtetése, a nyújtott 
egészségügyi szolgáltatások folyamatos ellenırzése, 

–    részvétel az egészségügyi struktúra-átalakításban és a térségi munkamegosztás 
kialakításában az egészségügyi ellátások és a gazdasági-mőszaki feladatok területén, 

–    a térségi egészségszervezési központ menedzsmentjével és a GYEMSZI Intézmény-
felügyeleti és Vagyonkezelési Igazgatóságával való együttmőködés 

–    a szervezeti és mőködési szabályzat elkészítése és a kötelezıen elıírt szabályzatok, 
továbbá az intézmény mőködését segítı egyéb szabályozások kiadása, 

–    az intézmény és a szervezeti egységek tevékenységének folyamatos értékelése, 

–    az orvosi és egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi 
dolgozók továbbképzésének biztosítása és felügyelete,  

–    a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, (nemzetközi 
intézményekkel) kapcsolattartás,  

–    minıségirányítási rendszer mőködtetése,  

–    ügyiratkezelés irányítása és ellenırzése. 

Munkabér:  

A fıigazgató munkabére az Mt. 192/B. § (2) bekezdésének, illetve az egészségügyi 
intézmény költségvetésének figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.  

Pályázati feltételek: 

A gyógyintézetek vezetıjének és vezetı-helyetteseinek képesítési követelményeirıl, 
valamint a vezetıi megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól 
szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján: 

–    (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintő végzettséggel, 

–    egészségügyi (szak) menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi menedzsment 
szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítéssel,  

–    legalább ötéves vezetıi gyakorlattal* rendelkezik, 

valamint: 

–    büntetlen elıélet,  



–    cselekvıképesség, 

–    széleskörő informatikai ismeretek,  

–    további munkaviszonyt, más vezetıi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzıi 
jogi védelem alá esı tevékenység kivételével – csak engedélyezés után létesíthet. 

A fıigazgatói megbízás az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrıl 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, fényképes szakmai önéletrajz, 

–    motivációs levél, 

–    az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, mely tartalmazza a 
szakmai helyzetelemzésre épülı és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó 
fejlesztési elképzeléseket,  

–    3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,  

–    hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez, 

–    nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezık és a 
döntéshozók részére történı sokszorosításához, továbbításához, 

–    a pályázati feltételként elıírt vezetıi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 

–    több típusú kórházban vezetıi tapasztalat, 

–    orvosi szakvizsga megléte, 

–    idegen nyelv ismerete, 

–    válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat. 

A pályázat benyújtásának határideje:  

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történı megjelenést követı 45 nap.  

A pályázati kiírás közzétételének helye: 2012. március 30. 

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



A pályázatok benyújtásának módja:  

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114, Pf. 32.) címére történı megküldésével. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplıazonosító számot 
GYEMSZI/BP/UU/01, valamint a munkakör megnevezését: Fıigazgatói pályázat: Uzsoki 
Utcai Kórház 

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

A pályázattal kapcsolatban érdeklıdni lehet elektronikus úton:  

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen.  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A. §-ában, valamint a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az egészségügyi intézményekben történı 
végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 
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:  

Pályázat benyújtásának határidejétıl számított 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 
határidejétıl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre kerülnek. 

***  

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) 
pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a 
továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, 22/B. §-a, a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi 
XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 192/B. § (2) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történı végrehajtásáról szóló 
356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 7. §-a és a megyei 
önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi 
Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérıl szóló 2011. évi CLIV. törvény 
14. § (4) bekezdése alapján: 

Nyírı Gyula Kórház 



1135 Budapest, Lehel u. 59. 

fıigazgatói (intézményvezetıi) 

munkakör 

munkaviszony keretében történı betöltésére. 

Munkáltató:  Munkaviszony létesítése, megszüntetése tekintetében a nemzeti erıforrás 
miniszter, az egyéb munkáltatói jogok tekintetében a GYEMSZI fıigazgatója.  

Munkakör: fıigazgató 

A jogviszony idıtartama: 5 éves határozott idıre szól, 3 hónapos próbaidı kikötésével. 

A munkakör betölthetıségének kezdı napja várhatóan: 2012. július 16. 

A Fıigazgató feladata: Az önálló költségvetési szervként mőködı intézmény teljes 
munkaidıben történı vezetése. Ennek keretében, jogszabályi elıírások megtartásával és az 
intézmény alapító okiratában meghatározottak figyelembevételével irányítja, szervezi és 
ellenırzi a vezetése alatt álló intézményt. Rendszeresen ellenırzi, hogy az intézmény számra 
kitőzött feladatok a jogszabályoknak megfelelıen, határidıre és az intézmény érdekeinek 
megfelelıen teljesüljenek. 

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

Az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági mőködésének tervezése, szervezése, 
továbbá: 

–    a költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása,  

–    az intézmény dolgozói felett a meghatározott munkáltatói jogkör gyakorlása,  

–    az intézmény szakmai és gazdasági területeinek mőködésével kapcsolatos tervezési, 
szervezési tevékenység irányítása, a belsı kontrollrendszer mőködtetése, a nyújtott 
egészségügyi szolgáltatások folyamatos ellenırzése, 

–    részvétel az egészségügyi struktúra-átalakításban és a térségi munkamegosztás 
kialakításában az egészségügyi ellátások és a gazdasági-mőszaki feladatok területén, 

–    a térségi egészségszervezési központ menedzsmentjével és a GYEMSZI Intézmény-
felügyeleti és Vagyonkezelési Igazgatóságával való együttmőködés 

–    a szervezeti és mőködési szabályzat elkészítése és a kötelezıen elıírt szabályzatok, 
továbbá az intézmény mőködését segítı egyéb szabályozások kiadása, 

–    az intézmény és a szervezeti egységek tevékenységének folyamatos értékelése, 

–    az orvosi és egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi 
dolgozók továbbképzésének biztosítása és felügyelete,  



–    a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, (nemzetközi 
intézményekkel) kapcsolattartás,  

–    minıségirányítási rendszer mőködtetése,  

–    ügyiratkezelés irányítása és ellenırzése. 

Munkabér:  

A fıigazgató munkabére az Mt. 192/B. § (2) bekezdésének, illetve az egészségügyi 
intézmény költségvetésének figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.  

Pályázati feltételek: 

A gyógyintézetek vezetıjének és vezetı-helyetteseinek képesítési követelményeirıl, 
valamint a vezetıi megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól 
szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján: 

–    (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintő végzettséggel, 

–    egészségügyi (szak) menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi menedzsment 
szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítéssel,  

–    legalább ötéves vezetıi gyakorlattal* rendelkezik, 

valamint: 

–    büntetlen elıélet,  

–    cselekvıképesség, 

–    széleskörő informatikai ismeretek,  

–    további munkaviszonyt, más vezetıi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzıi 
jogi védelem alá esı tevékenység kivételével – csak engedélyezés után létesíthet. 

A fıigazgatói megbízás az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrıl 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, fényképes szakmai önéletrajz, 

–    motivációs levél, 

–    az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, mely tartalmazza a 
szakmai helyzetelemzésre épülı és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó 
fejlesztési elképzeléseket,  



–    3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,  

–    hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez, 

–    nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezık és a 
döntéshozók részére történı sokszorosításához, továbbításához, 

–    a pályázati feltételként elıírt vezetıi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 

–    több típusú kórházban vezetıi tapasztalat, 

–    orvosi szakvizsga megléte, 

–    idegen nyelv ismerete, 

–    válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat. 

A pályázat benyújtásának határideje:  

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történı megjelenést követı 45 nap.  

A pályázati kiírás közzétételének helye: 2012. március 30. 

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

A pályázatok benyújtásának módja:  

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114, Pf. 32.) címére történı megküldésével. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplıazonosító számot 
GYEMSZI/BP/NYGY/01 , valamint a munkakör megnevezését: Fıigazgatói pályázat: 
Nyírı Gyula Kórház 

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

A pályázattal kapcsolatban érdeklıdni lehet elektronikus úton:  

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen.  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A. §-ában, valamint a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az egészségügyi intézményekben történı 
végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 
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:  

Pályázat benyújtásának határidejétıl számított 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 
határidejétıl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre kerülnek. 

***  

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) 
pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a 
továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, 22/B. §-a, a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi 
XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 192/B. § (2) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történı végrehajtásáról szóló 
356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 7. §-a és a megyei 
önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi 
Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérıl szóló 2011. évi CLIV. törvény 
14. § (4) bekezdése alapján: 

Károlyi Sándor Kórház  

1041 Budapest, Nyár u. 103. 

fıigazgatói (intézményvezetıi) 

munkakör 

munkaviszony keretében történı betöltésére. 

Munkáltató:  Munkaviszony létesítése, megszüntetése tekintetében a nemzeti erıforrás 
miniszter, az egyéb munkáltatói jogok tekintetében a GYEMSZI fıigazgatója.  

Munkakör: fıigazgató 

A jogviszony idıtartama: 5 éves határozott idıre szól, 3 hónapos próbaidı kikötésével. 

A munkakör betölthetıségének kezdı napja várhatóan: 2012. július 16. 

A Fıigazgató feladata: Az önálló költségvetési szervként mőködı intézmény teljes 
munkaidıben történı vezetése. Ennek keretében, jogszabályi elıírások megtartásával és az 
intézmény alapító okiratában meghatározottak figyelembevételével irányítja, szervezi és 
ellenırzi a vezetése alatt álló intézményt. Rendszeresen ellenırzi, hogy az intézmény számra 



kitőzött feladatok a jogszabályoknak megfelelıen, határidıre és az intézmény érdekeinek 
megfelelıen teljesüljenek. 

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

Az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági mőködésének tervezése, szervezése, 
továbbá: 

–    a költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása,  

–    az intézmény dolgozói felett a meghatározott munkáltatói jogkör gyakorlása,  

–    az intézmény szakmai és gazdasági területeinek mőködésével kapcsolatos tervezési, 
szervezési tevékenység irányítása, a belsı kontrollrendszer mőködtetése, a nyújtott 
egészségügyi szolgáltatások folyamatos ellenırzése, 

–    részvétel az egészségügyi struktúra-átalakításban és a térségi munkamegosztás 
kialakításában az egészségügyi ellátások és a gazdasági-mőszaki feladatok területén, 

–    a térségi egészségszervezési központ menedzsmentjével és a GYEMSZI Intézmény-
felügyeleti és Vagyonkezelési Igazgatóságával való együttmőködés 

–    a szervezeti és mőködési szabályzat elkészítése és a kötelezıen elıírt szabályzatok, 
továbbá az intézmény mőködését segítı egyéb szabályozások kiadása, 

–    az intézmény és a szervezeti egységek tevékenységének folyamatos értékelése, 

–    az orvosi és egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi 
dolgozók továbbképzésének biztosítása és felügyelete,  

–    a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, (nemzetközi 
intézményekkel) kapcsolattartás,  

–    minıségirányítási rendszer mőködtetése,  

–    ügyiratkezelés irányítása és ellenırzése. 

Munkabér:  

A fıigazgató munkabére az Mt. 192/B. § (2) bekezdésének, illetve az egészségügyi 
intézmény költségvetésének figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.  

Pályázati feltételek: 

A gyógyintézetek vezetıjének és vezetı-helyetteseinek képesítési követelményeirıl, 
valamint a vezetıi megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól 
szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján: 

–    (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintő végzettséggel, 



–    egészségügyi (szak) menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi menedzsment 
szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítéssel,  

–    legalább ötéves vezetıi gyakorlattal* rendelkezik, 

valamint: 

–    büntetlen elıélet,  

–    cselekvıképesség, 

–    széleskörő informatikai ismeretek,  

–    további munkaviszonyt, más vezetıi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzıi 
jogi védelem alá esı tevékenység kivételével – csak engedélyezés után létesíthet. 

A fıigazgatói megbízás az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrıl 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, fényképes szakmai önéletrajz, 

–    motivációs levél, 

–    az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, mely tartalmazza a 
szakmai helyzetelemzésre épülı és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó 
fejlesztési elképzeléseket,  

–    3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,  

–    hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez, 

–    nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezık és a 
döntéshozók részére történı sokszorosításához, továbbításához, 

–    a pályázati feltételként elıírt vezetıi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 

–    több típusú kórházban vezetıi tapasztalat, 

–    orvosi szakvizsga megléte, 

–    idegen nyelv ismerete, 

–    válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat. 



A pályázat benyújtásának határideje:  

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történı megjelenést követı 45 nap.  

A pályázati kiírás közzétételének helye: 2012. március 30. 

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

A pályázatok benyújtásának módja:  

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114, Pf. 32.) címére történı megküldésével. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplıazonosító számot 
GYEMSZI/BP/KS/01, valamint a munkakör megnevezését: Fıigazgatói pályázat: Károlyi 
Sándor Kórház 

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

A pályázattal kapcsolatban érdeklıdni lehet elektronikus úton:  

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen.  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A. §-ában, valamint a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az egészségügyi intézményekben történı 
végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 
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:  

Pályázat benyújtásának határidejétıl számított 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 
határidejétıl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre kerülnek. 

***  

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) 
pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a 



továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, 22/B. §-a, a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi 
XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 192/B. § (2) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történı végrehajtásáról szóló 
356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 7. §-a és a megyei 
önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi 
Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérıl szóló 2011. évi CLIV. törvény 
14. § (4) bekezdése alapján: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelıintézet 

5000 Szolnok, Tószegi út 21. 

fıigazgatói (intézményvezetıi) 

munkakör 

munkaviszony keretében történı betöltésére. 

Munkáltató:  Munkaviszony létesítése, megszüntetése tekintetében a nemzeti erıforrás 
miniszter, az egyéb munkáltatói jogok tekintetében a GYEMSZI fıigazgatója. 

Munkakör: fıigazgató 

A jogviszony idıtartama: 5 éves határozott idıre szól, 3 hónapos próbaidı kikötésével. 

A munkakör betölthetıségének kezdı napja várhatóan: 2012. július 16. 

A Fıigazgató feladata: Az önálló költségvetési szervként mőködı intézmény teljes 
munkaidıben történı vezetése. Ennek keretében, jogszabályi elıírások megtartásával és az 
intézmény alapító okiratában meghatározottak figyelembevételével irányítja, szervezi és 
ellenırzi a vezetése alatt álló intézményt. Rendszeresen ellenırzi, hogy az intézmény számra 
kitőzött feladatok a jogszabályoknak megfelelıen, határidıre és az intézmény érdekeinek 
megfelelıen teljesüljenek. 

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

Az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági mőködésének tervezése, szervezése, 
továbbá: 

–    a költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása,  

–    az intézmény dolgozói felett a meghatározott munkáltatói jogkör gyakorlása,  

–    az intézmény szakmai és gazdasági területeinek mőködésével kapcsolatos tervezési, 
szervezési tevékenység irányítása, a belsı kontrollrendszer mőködtetése, a nyújtott 
egészségügyi szolgáltatások folyamatos ellenırzése, 

–    részvétel az egészségügyi struktúra-átalakításban és a térségi munkamegosztás 
kialakításában az egészségügyi ellátások és a gazdasági-mőszaki feladatok területén, 



–    a térségi egészségszervezési központ menedzsmentjével és a GYEMSZI Intézmény-
felügyeleti és Vagyonkezelési Igazgatóságával való együttmőködés 

–    a szervezeti és mőködési szabályzat elkészítése és a kötelezıen elıírt szabályzatok, 
továbbá az intézmény mőködését segítı egyéb szabályozások kiadása, 

–    az intézmény és a szervezeti egységek tevékenységének folyamatos értékelése, 

–    az orvosi és egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi 
dolgozók továbbképzésének biztosítása és felügyelete,  

–    a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, (nemzetközi 
intézményekkel) kapcsolattartás,  

–    minıségirányítási rendszer mőködtetése,  

–    ügyiratkezelés irányítása és ellenırzése. 

Munkabér:  

A fıigazgató munkabére az Mt. 192/B. § (2) bekezdésének, illetve az egészségügyi 
intézmény költségvetésének figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.  

Pályázati feltételek: 

A gyógyintézetek vezetıjének és vezetı-helyetteseinek képesítési követelményeirıl, 
valamint a vezetıi megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól 
szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján: 

–    (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintő végzettséggel, 

–    egészségügyi (szak) menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi menedzsment 
szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítéssel,  

–    legalább ötéves vezetıi gyakorlattal* rendelkezik, 

valamint: 

–    büntetlen elıélet,  

–    cselekvıképesség, 

–    széleskörő informatikai ismeretek,  

–    további munkaviszonyt, más vezetıi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzıi 
jogi védelem alá esı tevékenység kivételével – csak engedélyezés után létesíthet. 

A fıigazgatói megbízás az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrıl 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, fényképes szakmai önéletrajz, 

–    motivációs levél, 

–    az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, mely tartalmazza a 
szakmai helyzetelemzésre épülı és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó 
fejlesztési elképzeléseket,  

–    3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,  

–    hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez, 

–    nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezık és a 
döntéshozók részére történı sokszorosításához, továbbításához, 

–    a pályázati feltételként elıírt vezetıi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 

–    több típusú kórházban vezetıi tapasztalat, 

–    orvosi szakvizsga megléte, 

–    idegen nyelv ismerete, 

–    válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat. 

A pályázat benyújtásának határideje:  

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történı megjelenést követı 45 nap.  

A pályázati kiírás közzétételének helye: 2012. március 30. 

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

A pályázatok benyújtásának módja:  

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114, Pf. 32.) címére történı megküldésével. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplıazonosító számot 
GYEMSZI/KM/HG/01 , valamint a munkakör megnevezését: Fıigazgatói pályázat: Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelıintézet 

és elektronikus úton a humanpolitika1@gyemszi.hu e-mail címre. 



A pályázattal kapcsolatban érdeklıdni lehet elektronikus úton:  

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen.  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A. §-ában, valamint a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az egészségügyi intézményekben történı 
végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 
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:  

Pályázat benyújtásának határidejétıl számított 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 
határidejétıl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre kerülnek. 

***  

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) 
pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a 
továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, 22/B. §-a, a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi 
XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 192/B. § (2) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történı végrehajtásáról szóló 
356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 7. §-a és a megyei 
önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi 
Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérıl szóló 2011. évi CLIV. törvény 
14. § (4) bekezdése alapján: 

Szent Borbála Kórház 

2800 Tatabánya, Dózsa György u. 77. 

fıigazgatói (intézményvezetıi) 

munkakör 

munkaviszony keretében történı betöltésére. 



Munkáltató:  Munkaviszony létesítése, megszüntetése tekintetében a nemzeti erıforrás 
miniszter, az egyéb munkáltatói jogok tekintetében a GYEMSZI fıigazgatója.  

Munkakör: fıigazgató 

A jogviszony idıtartama: 5 éves határozott idıre szól, 3 hónapos próbaidı kikötésével. 

A munkakör betölthetıségének kezdı napja várhatóan: 2012. július 16. 

A Fıigazgató feladata: Az önálló költségvetési szervként mőködı intézmény teljes 
munkaidıben történı vezetése. Ennek keretében, jogszabályi elıírások megtartásával és az 
intézmény alapító okiratában meghatározottak figyelembevételével irányítja, szervezi és 
ellenırzi a vezetése alatt álló intézményt. Rendszeresen ellenırzi, hogy az intézmény számra 
kitőzött feladatok a jogszabályoknak megfelelıen, határidıre és az intézmény érdekeinek 
megfelelıen teljesüljenek. 

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

Az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági mőködésének tervezése, szervezése, 
továbbá: 

–    a költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása,  

–    az intézmény dolgozói felett a meghatározott munkáltatói jogkör gyakorlása,  

–    az intézmény szakmai és gazdasági területeinek mőködésével kapcsolatos tervezési, 
szervezési tevékenység irányítása, a belsı kontrollrendszer mőködtetése, a nyújtott 
egészségügyi szolgáltatások folyamatos ellenırzése, 

–    részvétel az egészségügyi struktúra-átalakításban és a térségi munkamegosztás 
kialakításában az egészségügyi ellátások és a gazdasági-mőszaki feladatok területén, 

–    a térségi egészségszervezési központ menedzsmentjével és a GYEMSZI Intézmény-
felügyeleti és Vagyonkezelési Igazgatóságával való együttmőködés 

–    a szervezeti és mőködési szabályzat elkészítése és a kötelezıen elıírt szabályzatok, 
továbbá az intézmény mőködését segítı egyéb szabályozások kiadása, 

–    az intézmény és a szervezeti egységek tevékenységének folyamatos értékelése, 

–    az orvosi és egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi 
dolgozók továbbképzésének biztosítása és felügyelete,  

–    a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, (nemzetközi 
intézményekkel) kapcsolattartás,  

–    minıségirányítási rendszer mőködtetése,  

–    ügyiratkezelés irányítása és ellenırzése. 



Munkabér:  

A fıigazgató munkabére az Mt. 192/B. § (2) bekezdésének, illetve az egészségügyi 
intézmény költségvetésének figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.  

Pályázati feltételek: 

A gyógyintézetek vezetıjének és vezetı-helyetteseinek képesítési követelményeirıl, 
valamint a vezetıi megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól 
szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján: 

–    (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintő végzettséggel, 

–    egészségügyi (szak) menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi menedzsment 
szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítéssel,  

–    legalább ötéves vezetıi gyakorlattal* rendelkezik, 

valamint: 

–    büntetlen elıélet,  

–    cselekvıképesség, 

–    széleskörő informatikai ismeretek,  

–    további munkaviszonyt, más vezetıi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzıi 
jogi védelem alá esı tevékenység kivételével – csak engedélyezés után létesíthet. 

A fıigazgatói megbízás az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrıl 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, fényképes szakmai önéletrajz, 

–    motivációs levél, 

–    az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, mely tartalmazza a 
szakmai helyzetelemzésre épülı és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó 
fejlesztési elképzeléseket,  

–    3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,  

–    hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez, 

–    nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezık és a 
döntéshozók részére történı sokszorosításához, továbbításához, 



–    a pályázati feltételként elıírt vezetıi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 

–    több típusú kórházban vezetıi tapasztalat, 

–    orvosi szakvizsga megléte, 

–    idegen nyelv ismerete, 

–    válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat. 

A pályázat benyújtásának határideje:  

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történı megjelenést követı 45 nap.  

A pályázati kiírás közzétételének helye: 2012. március 30. 

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

A pályázatok benyújtásának módja:  

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114, Pf. 32.) címére történı megküldésével. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplıazonosító számot 
GYEMSZI/KM/SZB/01 , valamint a munkakör megnevezését: Fıigazgatói pályázat: Szent 
Borbála Kórház 

és elektronikus úton a humanpolitika1@gyemszi.hu e-mail címre. 

A pályázattal kapcsolatban érdeklıdni lehet elektronikus úton:  

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen.  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A. §-ában, valamint a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az egészségügyi intézményekben történı 
végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 
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:  

Pályázat benyújtásának határidejétıl számított 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 
határidejétıl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre kerülnek. 

***  

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) 
pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a 
továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, 22/B. §-a, a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi 
XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 192/B. § (2) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történı végrehajtásáról szóló 
356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 7. §-a és a megyei 
önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi 
Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérıl szóló 2011. évi CLIV. törvény 
14. § (4) bekezdése alapján: 

Fejér Megyei Szent György Kórház 

8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3. 

fıigazgatói (intézményvezetıi) 

munkakör 

munkaviszony keretében történı betöltésére. 

Munkáltató:  Munkaviszony létesítése, megszüntetése tekintetében a nemzeti erıforrás 
miniszter, az egyéb munkáltatói jogok tekintetében a GYEMSZI fıigazgatója.  

Munkakör: fıigazgató 

A jogviszony idıtartama: 5 éves határozott idıre szól, 3 hónapos próbaidı kikötésével. 

A munkakör betölthetıségének kezdı napja várhatóan: 2012. július 16. 

A Fıigazgató feladata: Az önálló költségvetési szervként mőködı intézmény teljes 
munkaidıben történı vezetése. Ennek keretében, jogszabályi elıírások megtartásával és az 
intézmény alapító okiratában meghatározottak figyelembevételével irányítja, szervezi és 
ellenırzi a vezetése alatt álló intézményt. Rendszeresen ellenırzi, hogy az intézmény számra 
kitőzött feladatok a jogszabályoknak megfelelıen, határidıre és az intézmény érdekeinek 
megfelelıen teljesüljenek. 

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

Az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági mőködésének tervezése, szervezése, 
továbbá: 



–    a költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása,  

–    az intézmény dolgozói felett a meghatározott munkáltatói jogkör gyakorlása,  

–    az intézmény szakmai és gazdasági területeinek mőködésével kapcsolatos tervezési, 
szervezési tevékenység irányítása, a belsı kontrollrendszer mőködtetése, a nyújtott 
egészségügyi szolgáltatások folyamatos ellenırzése, 

–    részvétel az egészségügyi struktúra-átalakításban és a térségi munkamegosztás 
kialakításában az egészségügyi ellátások és a gazdasági-mőszaki feladatok területén, 

–    a térségi egészségszervezési központ menedzsmentjével és a GYEMSZI Intézmény-
felügyeleti és Vagyonkezelési Igazgatóságával való együttmőködés 

–    a szervezeti és mőködési szabályzat elkészítése és a kötelezıen elıírt szabályzatok, 
továbbá az intézmény mőködését segítı egyéb szabályozások kiadása, 

–    az intézmény és a szervezeti egységek tevékenységének folyamatos értékelése, 

–    az orvosi és egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi 
dolgozók továbbképzésének biztosítása és felügyelete,  

–    a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, (nemzetközi 
intézményekkel) kapcsolattartás,  

–    minıségirányítási rendszer mőködtetése,  

–    ügyiratkezelés irányítása és ellenırzése. 

Munkabér:  

A fıigazgató munkabére az Mt. 192/B. § (2) bekezdésének, illetve az egészségügyi 
intézmény költségvetésének figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.  

Pályázati feltételek: 

A gyógyintézetek vezetıjének és vezetı-helyetteseinek képesítési követelményeirıl, 
valamint a vezetıi megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól 
szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján: 

–    (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintő végzettséggel, 

–    egészségügyi (szak) menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi menedzsment 
szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítéssel,  

–    legalább ötéves vezetıi gyakorlattal* rendelkezik, 

valamint: 

–    büntetlen elıélet,  



–    cselekvıképesség, 

–    széleskörő informatikai ismeretek,  

–    további munkaviszonyt, más vezetıi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzıi 
jogi védelem alá esı tevékenység kivételével – csak engedélyezés után létesíthet. 

A fıigazgatói megbízás az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrıl 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, fényképes szakmai önéletrajz, 

–    motivációs levél, 

–    az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, mely tartalmazza a 
szakmai helyzetelemzésre épülı és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó 
fejlesztési elképzeléseket,  

–    3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,  

–    hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez, 

–    nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezık és a 
döntéshozók részére történı sokszorosításához, továbbításához, 

–    a pályázati feltételként elıírt vezetıi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 

–    több típusú kórházban vezetıi tapasztalat, 

–    orvosi szakvizsga megléte, 

–    idegen nyelv ismerete, 

–    válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat. 

A pályázat benyújtásának határideje:  

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történı megjelenést követı 45 nap.  

A pályázati kiírás közzétételének helye: 2012. március 30. 

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



A pályázatok benyújtásának módja:  

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114, Pf. 32.) címére történı megküldésével. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplıazonosító számot 
GYEMSZI/KM/SZGY/01 , valamint a munkakör megnevezését: Fıigazgatói pályázat: 
Fejér Megyei Szent György Kórház 

és elektronikus úton a humanpolitika1@gyemszi.hu e-mail címre. 

A pályázattal kapcsolatban érdeklıdni lehet elektronikus úton:  

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen.  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A. §-ában, valamint a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az egészségügyi intézményekben történı 
végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 
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:  

Pályázat benyújtásának határidejétıl számított 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 
határidejétıl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre kerülnek. 

***  

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) 
pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a 
továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, 22/B. §-a, a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi 
XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 192/B. § (2) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történı végrehajtásáról szóló 
356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 7. §-a és a megyei 
önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi 
Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérıl szóló 2011. évi CLIV. törvény 
14. § (4) bekezdése alapján: 

Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház 



2026 Visegrád, Gizella-telep 

fıigazgatói (intézményvezetıi) 

munkakör 

munkaviszony keretében történı betöltésére. 

Munkáltató:  Munkaviszony létesítése, megszüntetése tekintetében a nemzeti erıforrás 
miniszter, az egyéb munkáltatói jogok tekintetében a GYEMSZI fıigazgatója.  

Munkakör: fıigazgató 

A jogviszony idıtartama: 5 éves határozott idıre szól, 3 hónapos próbaidı kikötésével. 

A munkakör betölthetıségének kezdı napja várhatóan: 2012. július 16. 

A Fıigazgató feladata: Az önálló költségvetési szervként mőködı intézmény teljes 
munkaidıben történı vezetése. Ennek keretében, jogszabályi elıírások megtartásával és az 
intézmény alapító okiratában meghatározottak figyelembevételével irányítja, szervezi és 
ellenırzi a vezetése alatt álló intézményt. Rendszeresen ellenırzi, hogy az intézmény számra 
kitőzött feladatok a jogszabályoknak megfelelıen, határidıre és az intézmény érdekeinek 
megfelelıen teljesüljenek. 

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

Az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági mőködésének tervezése, szervezése, 
továbbá: 

–    a költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása,  

–    az intézmény dolgozói felett a meghatározott munkáltatói jogkör gyakorlása,  

–    az intézmény szakmai és gazdasági területeinek mőködésével kapcsolatos tervezési, 
szervezési tevékenység irányítása, a belsı kontrollrendszer mőködtetése, a nyújtott 
egészségügyi szolgáltatások folyamatos ellenırzése, 

–    részvétel az egészségügyi struktúra-átalakításban és a térségi munkamegosztás 
kialakításában az egészségügyi ellátások és a gazdasági-mőszaki feladatok területén, 

–    a térségi egészségszervezési központ menedzsmentjével és a GYEMSZI Intézmény-
felügyeleti és Vagyonkezelési Igazgatóságával való együttmőködés 

–    a szervezeti és mőködési szabályzat elkészítése és a kötelezıen elıírt szabályzatok, 
továbbá az intézmény mőködését segítı egyéb szabályozások kiadása, 

–    az intézmény és a szervezeti egységek tevékenységének folyamatos értékelése, 

–    az orvosi és egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi 
dolgozók továbbképzésének biztosítása és felügyelete,  



–    a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, (nemzetközi 
intézményekkel) kapcsolattartás,  

–    minıségirányítási rendszer mőködtetése,  

–    ügyiratkezelés irányítása és ellenırzése. 

Munkabér:  

A fıigazgató munkabére az Mt. 192/B. § (2) bekezdésének, illetve az egészségügyi 
intézmény költségvetésének figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.  

Pályázati feltételek: 

A gyógyintézetek vezetıjének és vezetı-helyetteseinek képesítési követelményeirıl, 
valamint a vezetıi megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól 
szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján: 

–    (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintő végzettséggel, 

–    egészségügyi (szak) menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi menedzsment 
szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítéssel,  

–    legalább ötéves vezetıi gyakorlattal* rendelkezik, 

valamint: 

–    büntetlen elıélet,  

–    cselekvıképesség, 

–    széleskörő informatikai ismeretek,  

–    további munkaviszonyt, más vezetıi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzıi 
jogi védelem alá esı tevékenység kivételével – csak engedélyezés után létesíthet. 

A fıigazgatói megbízás az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrıl 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, fényképes szakmai önéletrajz, 

–    motivációs levél, 

–    az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, mely tartalmazza a 
szakmai helyzetelemzésre épülı és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó 
fejlesztési elképzeléseket,  



–    3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,  

–    hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez, 

–    nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezık és a 
döntéshozók részére történı sokszorosításához, továbbításához, 

–    a pályázati feltételként elıírt vezetıi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 

–    több típusú kórházban vezetıi tapasztalat, 

–    orvosi szakvizsga megléte, 

–    idegen nyelv ismerete, 

–    válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat. 

A pályázat benyújtásának határideje:  

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történı megjelenést követı 45 nap.  

A pályázati kiírás közzétételének helye: 2012. március 30. 

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

A pályázatok benyújtásának módja:  

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114, Pf. 32.) címére történı megküldésével. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplıazonosító számot 
GYEMSZI/KM/SZKD/01 , valamint a munkakör megnevezését: Fıigazgatói pályázat: 
Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház 

és elektronikus úton a humanpolitika1@gyemszi.hu e-mail címre. 

A pályázattal kapcsolatban érdeklıdni lehet elektronikus úton:  

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen.  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A. §-ában, valamint a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az egészségügyi intézményekben történı 
végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 
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:  

Pályázat benyújtásának határidejétıl számított 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 
határidejétıl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre kerülnek. 

***  

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) 
pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a 
továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, 22/B. §-a, a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi 
XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 192/B. § (2) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történı végrehajtásáról szóló 
356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 7. §-a és a megyei 
önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi 
Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérıl szóló 2011. évi CLIV. törvény 
14. § (4) bekezdése alapján: 

Vasary Kolos Kórház 

2500 Esztergom Petıfi Sándor u. 26–28. 

fıigazgatói (intézményvezetıi) 

munkakör 

munkaviszony keretében történı betöltésére. 

Munkáltató:  Munkaviszony létesítése, megszüntetése tekintetében a nemzeti erıforrás 
miniszter, az egyéb munkáltatói jogok tekintetében a GYEMSZI fıigazgatója.  

Munkakör: fıigazgató 

A jogviszony idıtartama: 5 éves határozott idıre szól, 3 hónapos próbaidı kikötésével. 

A munkakör betölthetıségének kezdı napja várhatóan: 2012. július 16. 

A Fıigazgató feladata: Az önálló költségvetési szervként mőködı intézmény teljes 
munkaidıben történı vezetése. Ennek keretében, jogszabályi elıírások megtartásával és az 
intézmény alapító okiratában meghatározottak figyelembevételével irányítja, szervezi és 
ellenırzi a vezetése alatt álló intézményt. Rendszeresen ellenırzi, hogy az intézmény számra 



kitőzött feladatok a jogszabályoknak megfelelıen, határidıre és az intézmény érdekeinek 
megfelelıen teljesüljenek. 

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

Az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági mőködésének tervezése, szervezése, 
továbbá: 

–    a költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása,  

–    az intézmény dolgozói felett a meghatározott munkáltatói jogkör gyakorlása,  

–    az intézmény szakmai és gazdasági területeinek mőködésével kapcsolatos tervezési, 
szervezési tevékenység irányítása, a belsı kontrollrendszer mőködtetése, a nyújtott 
egészségügyi szolgáltatások folyamatos ellenırzése, 

–    részvétel az egészségügyi struktúra-átalakításban és a térségi munkamegosztás 
kialakításában az egészségügyi ellátások és a gazdasági-mőszaki feladatok területén, 

–    a térségi egészségszervezési központ menedzsmentjével és a GYEMSZI Intézmény-
felügyeleti és Vagyonkezelési Igazgatóságával való együttmőködés 

–    a szervezeti és mőködési szabályzat elkészítése és a kötelezıen elıírt szabályzatok, 
továbbá az intézmény mőködését segítı egyéb szabályozások kiadása, 

–    az intézmény és a szervezeti egységek tevékenységének folyamatos értékelése, 

–    az orvosi és egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi 
dolgozók továbbképzésének biztosítása és felügyelete,  

–    a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, (nemzetközi 
intézményekkel) kapcsolattartás,  

–    minıségirányítási rendszer mőködtetése,  

–    ügyiratkezelés irányítása és ellenırzése. 

Munkabér:  

A fıigazgató munkabére az Mt. 192/B. § (2) bekezdésének, illetve az egészségügyi 
intézmény költségvetésének figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.  

Pályázati feltételek: 

A gyógyintézetek vezetıjének és vezetı-helyetteseinek képesítési követelményeirıl, 
valamint a vezetıi megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól 
szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján: 

–    (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintő végzettséggel, 



–    egészségügyi (szak) menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi menedzsment 
szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítéssel,  

–    legalább ötéves vezetıi gyakorlattal* rendelkezik, 

valamint: 

–    büntetlen elıélet,  

–    cselekvıképesség, 

–    széleskörő informatikai ismeretek,  

–    további munkaviszonyt, más vezetıi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzıi 
jogi védelem alá esı tevékenység kivételével – csak engedélyezés után létesíthet. 

A fıigazgatói megbízás az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrıl 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, fényképes szakmai önéletrajz, 

–    motivációs levél, 

–    az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, mely tartalmazza a 
szakmai helyzetelemzésre épülı és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó 
fejlesztési elképzeléseket,  

–    3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,  

–    hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez, 

–    nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezık és a 
döntéshozók részére történı sokszorosításához, továbbításához, 

–    a pályázati feltételként elıírt vezetıi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 

–    több típusú kórházban vezetıi tapasztalat, 

–    orvosi szakvizsga megléte, 

–    idegen nyelv ismerete, 

–    válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat. 



A pályázat benyújtásának határideje:  

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történı megjelenést követı 45 nap.  

A pályázati kiírás közzétételének helye: 2012. március 30. 

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

A pályázatok benyújtásának módja:  

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114, Pf. 32.) címére történı megküldésével. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplıazonosító számot 
GYEMSZI/KM/VK/01 , valamint a munkakör megnevezését: Fıigazgatói pályázat: Vasary 
Kolos Kórház 

és elektronikus úton a humanpolitika1@gyemszi.hu e-mail címre. 

A pályázattal kapcsolatban érdeklıdni lehet elektronikus úton:  

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen.  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A. §-ában, valamint a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az egészségügyi intézményekben történı 
végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 
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:  

Pályázat benyújtásának határidejétıl számított 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 
határidejétıl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre kerülnek. 

***  

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) 
pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a 



továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, 22/B. §-a, a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi 
XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 192/B. § (2) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történı végrehajtásáról szóló 
356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 7. §-a és a megyei 
önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi 
Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérıl szóló 2011. évi CLIV. törvény 
14. § (4) bekezdése alapján: 

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház 

2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1. 

fıigazgatói (intézményvezetıi) 

munkakör 

munkaviszony keretében történı betöltésére. 

Munkáltató:  Munkaviszony létesítése, megszüntetése tekintetében a nemzeti erıforrás 
miniszter, az egyéb munkáltatói jogok tekintetében a GYEMSZI fıigazgatója.  

Munkakör: fıigazgató 

A jogviszony idıtartama: 5 éves határozott idıre szól, 3 hónapos próbaidı kikötésével. 

A munkakör betölthetıségének kezdı napja várhatóan: 2012. július 16. 

A Fıigazgató feladata: Az önálló költségvetési szervként mőködı intézmény teljes 
munkaidıben történı vezetése. Ennek keretében, jogszabályi elıírások megtartásával és az 
intézmény alapító okiratában meghatározottak figyelembevételével irányítja, szervezi és 
ellenırzi a vezetése alatt álló intézményt. Rendszeresen ellenırzi, hogy az intézmény számra 
kitőzött feladatok a jogszabályoknak megfelelıen, határidıre és az intézmény érdekeinek 
megfelelıen teljesüljenek. 

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

Az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági mőködésének tervezése, szervezése, 
továbbá: 

–    a költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása,  

–    az intézmény dolgozói felett a meghatározott munkáltatói jogkör gyakorlása,  

–    az intézmény szakmai és gazdasági területeinek mőködésével kapcsolatos tervezési, 
szervezési tevékenység irányítása, a belsı kontrollrendszer mőködtetése, a nyújtott 
egészségügyi szolgáltatások folyamatos ellenırzése, 

–    részvétel az egészségügyi struktúra-átalakításban és a térségi munkamegosztás 
kialakításában az egészségügyi ellátások és a gazdasági-mőszaki feladatok területén, 



–    a térségi egészségszervezési központ menedzsmentjével és a GYEMSZI Intézmény-
felügyeleti és Vagyonkezelési Igazgatóságával való együttmőködés 

–    a szervezeti és mőködési szabályzat elkészítése és a kötelezıen elıírt szabályzatok, 
továbbá az intézmény mőködését segítı egyéb szabályozások kiadása, 

–    az intézmény és a szervezeti egységek tevékenységének folyamatos értékelése, 

–    az orvosi és egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi 
dolgozók továbbképzésének biztosítása és felügyelete,  

–    a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, (nemzetközi 
intézményekkel) kapcsolattartás,  

–    minıségirányítási rendszer mőködtetése,  

–    ügyiratkezelés irányítása és ellenırzése. 

Munkabér:  

A fıigazgató munkabére az Mt. 192/B. § (2) bekezdésének, illetve az egészségügyi 
intézmény költségvetésének figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.  

Pályázati feltételek: 

A gyógyintézetek vezetıjének és vezetı-helyetteseinek képesítési követelményeirıl, 
valamint a vezetıi megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól 
szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján: 

–    (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintő végzettséggel, 

–    egészségügyi (szak) menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi menedzsment 
szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítéssel,  

–    legalább ötéves vezetıi gyakorlattal* rendelkezik, 

valamint: 

–    büntetlen elıélet,  

–    cselekvıképesség, 

–    széleskörő informatikai ismeretek,  

–    további munkaviszonyt, más vezetıi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzıi 
jogi védelem alá esı tevékenység kivételével – csak engedélyezés után létesíthet. 

A fıigazgatói megbízás az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrıl 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, fényképes szakmai önéletrajz, 

–    motivációs levél, 

–    az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, mely tartalmazza a 
szakmai helyzetelemzésre épülı és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó 
fejlesztési elképzeléseket,  

–    3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,  

–    hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez, 

–    nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezık és a 
döntéshozók részére történı sokszorosításához, továbbításához, 

–    a pályázati feltételként elıírt vezetıi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 

–    több típusú kórházban vezetıi tapasztalat, 

–    orvosi szakvizsga megléte, 

–    idegen nyelv ismerete, 

–    válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat. 

A pályázat benyújtásának határideje:  

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történı megjelenést követı 45 nap.  

A pályázati kiírás közzétételének helye: 2012. március 30. 

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

A pályázatok benyújtásának módja:  

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114, Pf. 32.) címére történı megküldésével. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplıazonosító számot 
GYEMSZI/KM/FF/01 , valamint a munkakör megnevezését: Fıigazgatói pályázat: Pest 
Megyei Flór Ferenc Kórház 

és elektronikus úton a humanpolitika1@gyemszi.hu e-mail címre. 



A pályázattal kapcsolatban érdeklıdni lehet elektronikus úton:  

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen.  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A. §-ában, valamint a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az egészségügyi intézményekben történı 
végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 
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:  

Pályázat benyújtásának határidejétıl számított 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 
határidejétıl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre kerülnek. 

***  

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) 
pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a 
továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, 22/B. §-a, a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi 
XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 192/B. § (2) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történı végrehajtásáról szóló 
356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 7. §-a és a megyei 
önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi 
Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérıl szóló 2011. évi CLIV. törvény 
14. § (4) bekezdése alapján: 

Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház-Rendelıintézet 

6900 Makó, Kórház u. 2. 

fıigazgatói (intézményvezetıi) 

munkakör 

munkaviszony keretében történı betöltésére. 



Munkáltató:  Munkaviszony létesítése, megszüntetése tekintetében a nemzeti erıforrás 
miniszter, az egyéb munkáltatói jogok tekintetében a GYEMSZI fıigazgatója.  

Munkakör: fıigazgató 

A jogviszony idıtartama: 5 éves határozott idıre szól, 3 hónapos próbaidı kikötésével. 

A munkakör betölthetıségének kezdı napja várhatóan: 2012. július 16. 

A Fıigazgató feladata: Az önálló költségvetési szervként mőködı intézmény teljes 
munkaidıben történı vezetése. Ennek keretében, jogszabályi elıírások megtartásával és az 
intézmény alapító okiratában meghatározottak figyelembevételével irányítja, szervezi és 
ellenırzi a vezetése alatt álló intézményt. Rendszeresen ellenırzi, hogy az intézmény számra 
kitőzött feladatok a jogszabályoknak megfelelıen, határidıre és az intézmény érdekeinek 
megfelelıen teljesüljenek. 

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

Az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági mőködésének tervezése, szervezése, 
továbbá: 

–    a költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása,  

–    az intézmény dolgozói felett a meghatározott munkáltatói jogkör gyakorlása,  

–    az intézmény szakmai és gazdasági területeinek mőködésével kapcsolatos tervezési, 
szervezési tevékenység irányítása, a belsı kontrollrendszer mőködtetése, a nyújtott 
egészségügyi szolgáltatások folyamatos ellenırzése, 

–    részvétel az egészségügyi struktúra-átalakításban és a térségi munkamegosztás 
kialakításában az egészségügyi ellátások és a gazdasági-mőszaki feladatok területén, 

–    a térségi egészségszervezési központ menedzsmentjével és a GYEMSZI Intézmény-
felügyeleti és Vagyonkezelési Igazgatóságával való együttmőködés 

–    a szervezeti és mőködési szabályzat elkészítése és a kötelezıen elıírt szabályzatok, 
továbbá az intézmény mőködését segítı egyéb szabályozások kiadása, 

–    az intézmény és a szervezeti egységek tevékenységének folyamatos értékelése, 

–    az orvosi és egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi 
dolgozók továbbképzésének biztosítása és felügyelete,  

–    a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, (nemzetközi 
intézményekkel) kapcsolattartás,  

–    minıségirányítási rendszer mőködtetése,  

–    ügyiratkezelés irányítása és ellenırzése. 



Munkabér:  

A fıigazgató munkabére az Mt. 192/B. § (2) bekezdésének, illetve az egészségügyi 
intézmény költségvetésének figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.  

Pályázati feltételek: 

A gyógyintézetek vezetıjének és vezetı-helyetteseinek képesítési követelményeirıl, 
valamint a vezetıi megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól 
szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján: 

–    (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintő végzettséggel, 

–    egészségügyi (szak) menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi menedzsment 
szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítéssel,  

–    legalább ötéves vezetıi gyakorlattal* rendelkezik, 

valamint: 

–    büntetlen elıélet,  

–    cselekvıképesség, 

–    széleskörő informatikai ismeretek,  

–    további munkaviszonyt, más vezetıi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzıi 
jogi védelem alá esı tevékenység kivételével – csak engedélyezés után létesíthet. 

A fıigazgatói megbízás az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrıl 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, fényképes szakmai önéletrajz, 

–    motivációs levél, 

–    az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, mely tartalmazza a 
szakmai helyzetelemzésre épülı és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó 
fejlesztési elképzeléseket,  

–    3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,  

–    hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez, 

–    nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezık és a 
döntéshozók részére történı sokszorosításához, továbbításához, 



–    a pályázati feltételként elıírt vezetıi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 

–    több típusú kórházban vezetıi tapasztalat, 

–    orvosi szakvizsga megléte, 

–    idegen nyelv ismerete, 

–    válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat. 

A pályázat benyújtásának határideje:  

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történı megjelenést követı 45 nap.  

A pályázati kiírás közzétételének helye: 2012. március 30. 

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

A pályázatok benyújtásának módja:  

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114, Pf. 32.) címére történı megküldésével. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplıazonosító számot 
GYEMSZI/DAR/DS/01, valamint a munkakör megnevezését: Fıigazgatói pályázat: Dr. 
Diósszilágyi Sámuel Kórház-Rendelıintézet 

és elektronikus úton a humanpolitika3@gyemszi.hu e-mail címre. 

A pályázattal kapcsolatban érdeklıdni lehet elektronikus úton:  

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen.  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A. §-ában, valamint a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az egészségügyi intézményekben történı 
végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 
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:  

Pályázat benyújtásának határidejétıl számított 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 
határidejétıl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre kerülnek. 

***  

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) 
pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a 
továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, 22/B. §-a, a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi 
XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 192/B. § (2) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történı végrehajtásáról szóló 
356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 7. §-a és a megyei 
önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi 
Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérıl szóló 2011. évi CLIV. törvény 
14. § (4) bekezdése alapján: 

Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdıkórház Nonprofit Kft.  

7815 Harkány, Zsigmondy sétány 1. 

fıigazgatói (intézményvezetıi) 

munkakör 

munkaviszony keretében történı betöltésére. 

Munkáltató:  Munkaviszony létesítése, megszüntetése tekintetében a nemzeti erıforrás 
miniszter, az egyéb munkáltatói jogok tekintetében a GYEMSZI fıigazgatója.  

Munkakör: fıigazgató 

A jogviszony idıtartama: 5 éves határozott idıre szól, 3 hónapos próbaidı kikötésével. 

A munkakör betölthetıségének kezdı napja várhatóan: 2012. július 16. 

A Fıigazgató feladata: Az önálló költségvetési szervként mőködı intézmény teljes 
munkaidıben történı vezetése. Ennek keretében, jogszabályi elıírások megtartásával és az 
intézmény alapító okiratában meghatározottak figyelembevételével irányítja, szervezi és 
ellenırzi a vezetése alatt álló intézményt. Rendszeresen ellenırzi, hogy az intézmény számra 
kitőzött feladatok a jogszabályoknak megfelelıen, határidıre és az intézmény érdekeinek 
megfelelıen teljesüljenek. 

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

Az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági mőködésének tervezése, szervezése, 
továbbá: 



–    a költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása,  

–    az intézmény dolgozói felett a meghatározott munkáltatói jogkör gyakorlása,  

–    az intézmény szakmai és gazdasági területeinek mőködésével kapcsolatos tervezési, 
szervezési tevékenység irányítása, a belsı kontrollrendszer mőködtetése, a nyújtott 
egészségügyi szolgáltatások folyamatos ellenırzése, 

–    részvétel az egészségügyi struktúra-átalakításban és a térségi munkamegosztás 
kialakításában az egészségügyi ellátások és a gazdasági-mőszaki feladatok területén, 

–    a térségi egészségszervezési központ menedzsmentjével és a GYEMSZI Intézmény-
felügyeleti és Vagyonkezelési Igazgatóságával való együttmőködés 

–    a szervezeti és mőködési szabályzat elkészítése és a kötelezıen elıírt szabályzatok, 
továbbá az intézmény mőködését segítı egyéb szabályozások kiadása, 

–    az intézmény és a szervezeti egységek tevékenységének folyamatos értékelése, 

–    az orvosi és egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi 
dolgozók továbbképzésének biztosítása és felügyelete,  

–    a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, (nemzetközi 
intézményekkel) kapcsolattartás,  

–    minıségirányítási rendszer mőködtetése,  

–    ügyiratkezelés irányítása és ellenırzése. 

Munkabér:  

A fıigazgató munkabére az Mt. 192/B. § (2) bekezdésének, illetve az egészségügyi 
intézmény költségvetésének figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.  

Pályázati feltételek: 

A gyógyintézetek vezetıjének és vezetı-helyetteseinek képesítési követelményeirıl, 
valamint a vezetıi megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól 
szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján: 

–    (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintő végzettséggel, 

–    egészségügyi (szak) menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi menedzsment 
szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítéssel,  

–    legalább ötéves vezetıi gyakorlattal* rendelkezik, 

valamint: 

–    büntetlen elıélet,  



–    cselekvıképesség, 

–    széleskörő informatikai ismeretek,  

–    további munkaviszonyt, más vezetıi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzıi 
jogi védelem alá esı tevékenység kivételével – csak engedélyezés után létesíthet. 

A fıigazgatói megbízás az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrıl 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, fényképes szakmai önéletrajz, 

–    motivációs levél, 

–    az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, mely tartalmazza a 
szakmai helyzetelemzésre épülı és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó 
fejlesztési elképzeléseket,  

–    3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,  

–    hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez, 

–    nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezık és a 
döntéshozók részére történı sokszorosításához, továbbításához, 

–    a pályázati feltételként elıírt vezetıi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 

–    több típusú kórházban vezetıi tapasztalat, 

–    orvosi szakvizsga megléte, 

–    idegen nyelv ismerete, 

–    válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat. 

A pályázat benyújtásának határideje:  

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történı megjelenést követı 45 nap.  

A pályázati kiírás közzétételének helye: 2012. március 30. 

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



A pályázatok benyújtásának módja:  

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114, Pf. 32.) címére történı megküldésével. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplıazonosító számot 
GYEMSZI/DDR/ZSV/01 , valamint a munkakör megnevezését: Fıigazgatói pályázat: 
Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdıkórház Nonprofit Kft.  

és elektronikus úton a humanpolitika4@gyemszi.hu e-mail címre. 

A pályázattal kapcsolatban érdeklıdni lehet elektronikus úton:  

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen.  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A. §-ában, valamint a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az egészségügyi intézményekben történı 
végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 
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:  

Pályázat benyújtásának határidejétıl számított 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 
határidejétıl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre kerülnek. 

***  

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) 
pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a 
továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, 22/B. §-a, a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi 
XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 192/B. § (2) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történı végrehajtásáról szóló 
356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 7. §-a és a megyei 
önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi 
Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérıl szóló 2011. évi CLIV. törvény 
14. § (4) bekezdése alapján: 

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház 



9024 Gyır, Vasvári Pál út 2-4. 

fıigazgatói (intézményvezetıi) 

munkakör 

munkaviszony keretében történı betöltésére. 

Munkáltató:  Munkaviszony létesítése, megszüntetése tekintetében a nemzeti erıforrás 
miniszter, az egyéb munkáltatói jogok tekintetében a GYEMSZI fıigazgatója.  

Munkakör: fıigazgató 

A jogviszony idıtartama: 5 éves határozott idıre szól, 3 hónapos próbaidı kikötésével. 

A munkakör betölthetıségének kezdı napja várhatóan: 2012. július 16. 

A Fıigazgató feladata: Az önálló költségvetési szervként mőködı intézmény teljes 
munkaidıben történı vezetése. Ennek keretében, jogszabályi elıírások megtartásával és az 
intézmény alapító okiratában meghatározottak figyelembevételével irányítja, szervezi és 
ellenırzi a vezetése alatt álló intézményt. Rendszeresen ellenırzi, hogy az intézmény számra 
kitőzött feladatok a jogszabályoknak megfelelıen, határidıre és az intézmény érdekeinek 
megfelelıen teljesüljenek. 

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

Az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági mőködésének tervezése, szervezése, 
továbbá: 

–    a költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása,  

–    az intézmény dolgozói felett a meghatározott munkáltatói jogkör gyakorlása,  

–    az intézmény szakmai és gazdasági területeinek mőködésével kapcsolatos tervezési, 
szervezési tevékenység irányítása, a belsı kontrollrendszer mőködtetése, a nyújtott 
egészségügyi szolgáltatások folyamatos ellenırzése, 

–    részvétel az egészségügyi struktúra-átalakításban és a térségi munkamegosztás 
kialakításában az egészségügyi ellátások és a gazdasági-mőszaki feladatok területén, 

–    a térségi egészségszervezési központ menedzsmentjével és a GYEMSZI Intézmény-
felügyeleti és Vagyonkezelési Igazgatóságával való együttmőködés 

–    a szervezeti és mőködési szabályzat elkészítése és a kötelezıen elıírt szabályzatok, 
továbbá az intézmény mőködését segítı egyéb szabályozások kiadása, 

–    az intézmény és a szervezeti egységek tevékenységének folyamatos értékelése, 

–    az orvosi és egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi 
dolgozók továbbképzésének biztosítása és felügyelete,  



–    a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, (nemzetközi 
intézményekkel) kapcsolattartás,  

–    minıségirányítási rendszer mőködtetése,  

–    ügyiratkezelés irányítása és ellenırzése. 

Munkabér:  

A fıigazgató munkabére az Mt. 192/B. § (2) bekezdésének, illetve az egészségügyi 
intézmény költségvetésének figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.  

Pályázati feltételek: 

A gyógyintézetek vezetıjének és vezetı-helyetteseinek képesítési követelményeirıl, 
valamint a vezetıi megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól 
szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján: 

–    (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintő végzettséggel, 

–    egészségügyi (szak) menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi menedzsment 
szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítéssel,  

–    legalább ötéves vezetıi gyakorlattal* rendelkezik, 

valamint: 

–    büntetlen elıélet,  

–    cselekvıképesség, 

–    széleskörő informatikai ismeretek,  

–    további munkaviszonyt, más vezetıi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzıi 
jogi védelem alá esı tevékenység kivételével – csak engedélyezés után létesíthet. 

A fıigazgatói megbízás az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrıl 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, fényképes szakmai önéletrajz, 

–    motivációs levél, 

–    az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, mely tartalmazza a 
szakmai helyzetelemzésre épülı és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó 
fejlesztési elképzeléseket,  



–    3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,  

–    hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez, 

–    nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezık és a 
döntéshozók részére történı sokszorosításához, továbbításához, 

–    a pályázati feltételként elıírt vezetıi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 

–    több típusú kórházban vezetıi tapasztalat, 

–    orvosi szakvizsga megléte, 

–    idegen nyelv ismerete, 

–    válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat. 

A pályázat benyújtásának határideje:  

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történı megjelenést követı 45 nap.  

A pályázati kiírás közzétételének helye: 2012. március 30. 

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

A pályázatok benyújtásának módja:  

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114, Pf. 32.) címére történı megküldésével. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplıazonosító számot 
GYEMSZI/NYDR/PA/01 , valamint a munkakör megnevezését: Fıigazgatói pályázat: Petz 
Aladár Megyei Oktató Kórház 

és elektronikus úton a humanpolitika5@gyemszi.hu e-mail címre. 

A pályázattal kapcsolatban érdeklıdni lehet elektronikus úton:  

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen.  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A. §-ában, valamint a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az egészségügyi intézményekben történı 
végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 
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:  

Pályázat benyújtásának határidejétıl számított 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 
határidejétıl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre kerülnek. 

***  

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) 
pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a 
továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, 22/B. §-a, a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi 
XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 192/B. § (2) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történı végrehajtásáról szóló 
356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 7. §-a és a megyei 
önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi 
Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérıl szóló 2011. évi CLIV. törvény 
14. § (4) bekezdése alapján: 

Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt.  

9700 Szombathely, Markusovszky u. 5. 

fıigazgatói (intézményvezetıi) 

munkakör 

munkaviszony keretében történı betöltésére. 

Munkáltató:  Munkaviszony létesítése, megszüntetése tekintetében a nemzeti erıforrás 
miniszter, az egyéb munkáltatói jogok tekintetében a GYEMSZI fıigazgatója.  

Munkakör: fıigazgató 

A jogviszony idıtartama: 5 éves határozott idıre szól, 3 hónapos próbaidı kikötésével. 

A munkakör betölthetıségének kezdı napja várhatóan: 2012. július 16. 

A Fıigazgató feladata: Az önálló költségvetési szervként mőködı intézmény teljes 
munkaidıben történı vezetése. Ennek keretében, jogszabályi elıírások megtartásával és az 
intézmény alapító okiratában meghatározottak figyelembevételével irányítja, szervezi és 
ellenırzi a vezetése alatt álló intézményt. Rendszeresen ellenırzi, hogy az intézmény számra 



kitőzött feladatok a jogszabályoknak megfelelıen, határidıre és az intézmény érdekeinek 
megfelelıen teljesüljenek. 

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

Az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági mőködésének tervezése, szervezése, 
továbbá: 

–    a költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása,  

–    az intézmény dolgozói felett a meghatározott munkáltatói jogkör gyakorlása,  

–    az intézmény szakmai és gazdasági területeinek mőködésével kapcsolatos tervezési, 
szervezési tevékenység irányítása, a belsı kontrollrendszer mőködtetése, a nyújtott 
egészségügyi szolgáltatások folyamatos ellenırzése, 

–    részvétel az egészségügyi struktúra-átalakításban és a térségi munkamegosztás 
kialakításában az egészségügyi ellátások és a gazdasági-mőszaki feladatok területén, 

–    a térségi egészségszervezési központ menedzsmentjével és a GYEMSZI Intézmény-
felügyeleti és Vagyonkezelési Igazgatóságával való együttmőködés 

–    a szervezeti és mőködési szabályzat elkészítése és a kötelezıen elıírt szabályzatok, 
továbbá az intézmény mőködését segítı egyéb szabályozások kiadása, 

–    az intézmény és a szervezeti egységek tevékenységének folyamatos értékelése, 

–    az orvosi és egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi 
dolgozók továbbképzésének biztosítása és felügyelete,  

–    a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, (nemzetközi 
intézményekkel) kapcsolattartás,  

–    minıségirányítási rendszer mőködtetése,  

–    ügyiratkezelés irányítása és ellenırzése. 

Munkabér:  

A fıigazgató munkabére az Mt. 192/B. § (2) bekezdésének, illetve az egészségügyi 
intézmény költségvetésének figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.  

Pályázati feltételek: 

A gyógyintézetek vezetıjének és vezetı-helyetteseinek képesítési követelményeirıl, 
valamint a vezetıi megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól 
szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján: 

–    (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintő végzettséggel, 



–    egészségügyi (szak) menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi menedzsment 
szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítéssel,  

–    legalább ötéves vezetıi gyakorlattal* rendelkezik, 

valamint: 

–    büntetlen elıélet,  

–    cselekvıképesség, 

–    széleskörő informatikai ismeretek,  

–    további munkaviszonyt, más vezetıi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzıi 
jogi védelem alá esı tevékenység kivételével – csak engedélyezés után létesíthet. 

A fıigazgatói megbízás az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrıl 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, fényképes szakmai önéletrajz, 

–    motivációs levél, 

–    az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, mely tartalmazza a 
szakmai helyzetelemzésre épülı és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó 
fejlesztési elképzeléseket,  

–    3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,  

–    hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez, 

–    nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezık és a 
döntéshozók részére történı sokszorosításához, továbbításához, 

–    a pályázati feltételként elıírt vezetıi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 

–    több típusú kórházban vezetıi tapasztalat, 

–    orvosi szakvizsga megléte, 

–    idegen nyelv ismerete, 

–    válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat. 



A pályázat benyújtásának határideje:  

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történı megjelenést követı 45 nap.  

A pályázati kiírás közzétételének helye: 2012. március 30. 

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

A pályázatok benyújtásának módja:  

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114, Pf. 32.) címére történı megküldésével. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplıazonosító számot 
GYEMSZI/NYDR/MK/01 , valamint a munkakör megnevezését: Fıigazgatói pályázat: Vas 
Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt  

és elektronikus úton a humanpolitika5@gyemszi.hu e-mail címre. 

A pályázattal kapcsolatban érdeklıdni lehet elektronikus úton:  

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen.  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A. §-ában, valamint a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az egészségügyi intézményekben történı 
végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 
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:  

Pályázat benyújtásának határidejétıl számított 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 
határidejétıl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre kerülnek. 

***  

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) 
pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a 



továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, 22/B. §-a, a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi 
XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 192/B. § (2) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történı végrehajtásáról szóló 
356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 7. §-a és a megyei 
önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi 
Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérıl szóló 2011. évi CLIV. törvény 
14. § (4) bekezdése alapján: 

Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt 

8200 Veszprém, Kórház u. 1. 

fıigazgatói (intézményvezetıi) 

munkakör 

munkaviszony keretében történı betöltésére. 

Munkáltató:  Munkaviszony létesítése, megszüntetése tekintetében a nemzeti erıforrás 
miniszter, az egyéb munkáltatói jogok tekintetében a GYEMSZI fıigazgatója.  

Munkakör: fıigazgató 

A jogviszony idıtartama: 5 éves határozott idıre szól, 3 hónapos próbaidı kikötésével. 

A munkakör betölthetıségének kezdı napja várhatóan: 2012. július 16. 

A Fıigazgató feladata: Az önálló költségvetési szervként mőködı intézmény teljes 
munkaidıben történı vezetése. Ennek keretében, jogszabályi elıírások megtartásával és az 
intézmény alapító okiratában meghatározottak figyelembevételével irányítja, szervezi és 
ellenırzi a vezetése alatt álló intézményt. Rendszeresen ellenırzi, hogy az intézmény számra 
kitőzött feladatok a jogszabályoknak megfelelıen, határidıre és az intézmény érdekeinek 
megfelelıen teljesüljenek. 

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

Az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági mőködésének tervezése, szervezése, 
továbbá: 

–    a költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása,  

–    az intézmény dolgozói felett a meghatározott munkáltatói jogkör gyakorlása,  

–    az intézmény szakmai és gazdasági területeinek mőködésével kapcsolatos tervezési, 
szervezési tevékenység irányítása, a belsı kontrollrendszer mőködtetése, a nyújtott 
egészségügyi szolgáltatások folyamatos ellenırzése, 

–    részvétel az egészségügyi struktúra-átalakításban és a térségi munkamegosztás 
kialakításában az egészségügyi ellátások és a gazdasági-mőszaki feladatok területén, 



–    a térségi egészségszervezési központ menedzsmentjével és a GYEMSZI Intézmény-
felügyeleti és Vagyonkezelési Igazgatóságával való együttmőködés 

–    a szervezeti és mőködési szabályzat elkészítése és a kötelezıen elıírt szabályzatok, 
továbbá az intézmény mőködését segítı egyéb szabályozások kiadása, 

–    az intézmény és a szervezeti egységek tevékenységének folyamatos értékelése, 

–    az orvosi és egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi 
dolgozók továbbképzésének biztosítása és felügyelete,  

–    a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, (nemzetközi 
intézményekkel) kapcsolattartás,  

–    minıségirányítási rendszer mőködtetése,  

–    ügyiratkezelés irányítása és ellenırzése. 

Munkabér:  

A fıigazgató munkabére az Mt. 192/B. § (2) bekezdésének, illetve az egészségügyi 
intézmény költségvetésének figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.  

Pályázati feltételek: 

A gyógyintézetek vezetıjének és vezetı-helyetteseinek képesítési követelményeirıl, 
valamint a vezetıi megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól 
szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján: 

–    (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintő végzettséggel, 

–    egészségügyi (szak) menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi menedzsment 
szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítéssel,  

–    legalább ötéves vezetıi gyakorlattal* rendelkezik, 

valamint: 

–    büntetlen elıélet,  

–    cselekvıképesség, 

–    széleskörő informatikai ismeretek,  

–    további munkaviszonyt, más vezetıi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzıi 
jogi védelem alá esı tevékenység kivételével – csak engedélyezés után létesíthet. 

A fıigazgatói megbízás az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrıl 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, fényképes szakmai önéletrajz, 

–    motivációs levél, 

–    az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, mely tartalmazza a 
szakmai helyzetelemzésre épülı és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó 
fejlesztési elképzeléseket,  

–    3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,  

–    hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez, 

–    nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezık és a 
döntéshozók részére történı sokszorosításához, továbbításához, 

–    a pályázati feltételként elıírt vezetıi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 

–    több típusú kórházban vezetıi tapasztalat, 

–    orvosi szakvizsga megléte, 

–    idegen nyelv ismerete, 

–    válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat. 

A pályázat benyújtásának határideje:  

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történı megjelenést követı 45 nap.  

A pályázati kiírás közzétételének helye: 2012. március 30. 

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

A pályázatok benyújtásának módja:  

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114, Pf. 32.) címére történı megküldésével. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplıazonosító számot 
GYEMSZI/NYDR/CSF/01, valamint a munkakör megnevezését: Fıigazgatói pályázat: 
Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt 

és elektronikus úton a humanpolitika5@gyemszi.hu e-mail címre. 



A pályázattal kapcsolatban érdeklıdni lehet elektronikus úton:  

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen.  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A. §-ában, valamint a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az egészségügyi intézményekben történı 
végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 
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:  

Pályázat benyújtásának határidejétıl számított 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 
határidejétıl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre kerülnek. 

***  

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) 
pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a 
továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, 22/B. §-a, a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi 
XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 192/B. § (2) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történı végrehajtásáról szóló 
356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 7. §-a és a megyei 
önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi 
Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérıl szóló 2011. évi CLIV. törvény 
14. § (4) bekezdése alapján: 

Markhot Ferenc Kórház Kft  

3300 Eger, Széchenyi út 27–29. 

fıigazgatói (intézményvezetıi) 

munkakör 

munkaviszony keretében történı betöltésére. 



Munkáltató:  Munkaviszony létesítése, megszüntetése tekintetében a nemzeti erıforrás 
miniszter, az egyéb munkáltatói jogok tekintetében a GYEMSZI fıigazgatója.  

Munkakör: fıigazgató 

A jogviszony idıtartama: 5 éves határozott idıre szól, 3 hónapos próbaidı kikötésével. 

A munkakör betölthetıségének kezdı napja várhatóan: 2012. július 16. 

A Fıigazgató feladata: Az önálló költségvetési szervként mőködı intézmény teljes 
munkaidıben történı vezetése. Ennek keretében, jogszabályi elıírások megtartásával és az 
intézmény alapító okiratában meghatározottak figyelembevételével irányítja, szervezi és 
ellenırzi a vezetése alatt álló intézményt. Rendszeresen ellenırzi, hogy az intézmény számra 
kitőzött feladatok a jogszabályoknak megfelelıen, határidıre és az intézmény érdekeinek 
megfelelıen teljesüljenek. 

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

Az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági mőködésének tervezése, szervezése, 
továbbá: 

–    a költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása,  

–    az intézmény dolgozói felett a meghatározott munkáltatói jogkör gyakorlása,  

–    az intézmény szakmai és gazdasági területeinek mőködésével kapcsolatos tervezési, 
szervezési tevékenység irányítása, a belsı kontrollrendszer mőködtetése, a nyújtott 
egészségügyi szolgáltatások folyamatos ellenırzése, 

–    részvétel az egészségügyi struktúra-átalakításban és a térségi munkamegosztás 
kialakításában az egészségügyi ellátások és a gazdasági-mőszaki feladatok területén, 

–    a térségi egészségszervezési központ menedzsmentjével és a GYEMSZI Intézmény-
felügyeleti és Vagyonkezelési Igazgatóságával való együttmőködés 

–    a szervezeti és mőködési szabályzat elkészítése és a kötelezıen elıírt szabályzatok, 
továbbá az intézmény mőködését segítı egyéb szabályozások kiadása, 

–    az intézmény és a szervezeti egységek tevékenységének folyamatos értékelése, 

–    az orvosi és egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi 
dolgozók továbbképzésének biztosítása és felügyelete,  

–    a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, (nemzetközi 
intézményekkel) kapcsolattartás,  

–    minıségirányítási rendszer mőködtetése,  

–    ügyiratkezelés irányítása és ellenırzése. 



Munkabér:  

A fıigazgató munkabére az Mt. 192/B. § (2) bekezdésének, illetve az egészségügyi 
intézmény költségvetésének figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.  

Pályázati feltételek: 

A gyógyintézetek vezetıjének és vezetı-helyetteseinek képesítési követelményeirıl, 
valamint a vezetıi megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól 
szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján: 

–    (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintő végzettséggel, 

–    egészségügyi (szak) menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi menedzsment 
szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítéssel,  

–    legalább ötéves vezetıi gyakorlattal* rendelkezik, 

valamint: 

–    büntetlen elıélet,  

–    cselekvıképesség, 

–    széleskörő informatikai ismeretek,  

–    további munkaviszonyt, más vezetıi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzıi 
jogi védelem alá esı tevékenység kivételével – csak engedélyezés után létesíthet. 

A fıigazgatói megbízás az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrıl 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, fényképes szakmai önéletrajz, 

–    motivációs levél, 

–    az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, mely tartalmazza a 
szakmai helyzetelemzésre épülı és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó 
fejlesztési elképzeléseket,  

–    3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,  

–    hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez, 

–    nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezık és a 
döntéshozók részére történı sokszorosításához, továbbításához, 



–    a pályázati feltételként elıírt vezetıi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 

–    több típusú kórházban vezetıi tapasztalat, 

–    orvosi szakvizsga megléte, 

–    idegen nyelv ismerete, 

–    válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat. 

A pályázat benyújtásának határideje:  

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történı megjelenést követı 45 nap.  

A pályázati kiírás közzétételének helye: 2012. március 30. 

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

A pályázatok benyújtásának módja:  

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114, Pf. 32.) címére történı megküldésével. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplıazonosító számot 
GYEMSZI/ÉMR/MF/01 , valamint a munkakör megnevezését: Fıigazgatói pályázat: 
Markhot Ferenc Kórház Kft  

és elektronikus úton a humanpolitika6@gyemszi.hu e-mail címre. 

A pályázattal kapcsolatban érdeklıdni lehet elektronikus úton:  

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen.  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A. §-ában, valamint a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az egészségügyi intézményekben történı 
végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 
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:  

Pályázat benyújtásának határidejétıl számított 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 
határidejétıl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre kerülnek. 

***  

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) 
pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a 
továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei 
önkormányzati intézmények és a Fıvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek 
átvételérıl szóló 2011. évi CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése, a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történı 
végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.), 
valamint a közalkalmazotti pályázatnak a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat 
ellátó szerv honlapján történı közzétételére vonatkozó részletes szabályokról szóló 388/2007. 
(XII. 23.) Korm. rendelet alapján: 

Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelıintézet 

1205 Budapest, Köves u. 1. 

fıigazgatói (intézményvezetıi) munkakör 

magasabb vezetıi megbízás 

közalkalmazotti jogviszony keretében történı betöltésére. 

Munkáltató: A vezetıi megbízás adása és visszavonása, valamint a fegyelmi jogkör 
gyakorlása tekintetében a nemzeti erıforrás miniszter, egyéb munkáltatói jogok tekintetében a 
GYEMSZI fıigazgatója. 

Munkakör: fıigazgató 

A jogviszony idıtartama: 5 éves határozott idıre szól, 3 hónapos próbaidı kikötésével. 

A vezetıi állás betöltésének várható idıpontja: 2012. július 16. napja 

A Fıigazgató feladata: Az önálló költségvetési szervként mőködı intézmény teljes 
munkaidıben történı vezetése. Ennek keretében, jogszabályi elıírások megtartásával és az 
intézmény alapító okiratában meghatározottak figyelembevételével irányítja, szervezi és 
ellenırzi a vezetése alatt álló intézményt. Rendszeresen ellenırzi, hogy az intézmény számra 
kitőzött feladatok a jogszabályoknak megfelelıen, határidıre és az intézmény érdekeinek 
megfelelıen teljesüljenek. 

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



Az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági mőködésének tervezése, szervezése 
továbbá: 

–    a költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása,  

–    az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogkör gyakorlása,  

–    az intézmény szakmai és gazdasági területeinek mőködésével kapcsolatos tervezési, 
szervezési tevékenység irányítása, a belsı kontrollrendszer mőködtetése, a nyújtott 
egészségügyi szolgáltatások folyamatos ellenırzése, 

–    részvétel az egészségügyi struktúra-átalakításban és a térségi munkamegosztás 
kialakításában az egészségügyi ellátások és a gazdasági-mőszaki feladatok területén, 

–    a térségi egészségszervezési központ menedzsmentjével és a GYEMSZI Intézmény-
felügyeleti és Vagyonkezelési Igazgatóságával való együttmőködés, 

–    a szervezeti és mőködési szabályzat elkészítése és a kötelezıen elıírt szabályzatok, 
továbbá az intézmény mőködését segítı egyéb szabályozások kiadása, 

–    az intézmény és a szervezeti egységek tevékenységének folyamatos értékelése, 

–    az orvosi és egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi 
dolgozók továbbképzésének biztosítása és felügyelete,  

–    a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, (nemzetközi 
intézményekkel) kapcsolattartás,  

–    minıségirányítási rendszer mőködtetése,  

–    ügyiratkezelés irányítása és ellenırzése. 

Illetmény és juttatások: 

A fıigazgató illetménye a Kjt. rendelkezései alapján, illetve az egészségügyi intézmény 
költségvetésének figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.  

Pályázati feltételek: 

A gyógyintézetek vezetıjének és vezetı-helyetteseinek képesítési követelményeirıl, 
valamint a vezetıi megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól 
szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján: 

–    (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintő végzettséggel, 

–    egészségügyi (szak) menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi menedzsment 
szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítéssel,  

–    legalább ötéves vezetıi gyakorlattal* rendelkezik, 



valamint: 

–    büntetlen elıélet, cselekvıképesség, 

–    széleskörő informatikai ismeretek,  

–    magasabb vezetı beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval 
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejőleg közalkalmazotti 
munkakörbe kinevezhetı,  

–    további munkaviszonyt, más vezetıi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzıi 
jogi védelem alá esı tevékenység kivételével – csak engedélyezés után létesíthet. 

A fıigazgatói megbízás az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrıl 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, fényképes szakmai önéletrajz, 

–    motivációs levél, 

–    az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, mely tartalmazza a 
szakmai helyzetelemzésre épülı és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó 
fejlesztési elképzeléseket, 

–    3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,  

–    hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez, 

–    nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezık és a 
döntéshozók részére történı sokszorosításához, továbbításához, 

–    a pályázati feltételként elıírt vezetıi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 

–    több típusú kórházban szerzett vezetıi tapasztalat, 

–    orvosi szakvizsga megléte, 

–    idegen nyelv ismerete, 

–    válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat. 

A pályázat benyújtásának határideje:  

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történı megjelenést követı 45 nap.  



A pályázati kiírás közzétételének helye:  

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

A pályázatok benyújtásának módja:  

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114, Pf. 32.) címére történı megküldésével. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot 
GYEMSZI/BP/JF/01, valamint a munkakör megnevezését: Fıigazgatói pályázat: Jahn 
Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelıintézet 

és elektronikusan a humanpolitika@gyemszi.hu e-mail címre. 

A pályázattal kapcsolatban érdeklıdni lehet elektronikusan: 

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 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:  

Pályázat benyújtásának határidejétıl számított 60 nap. 

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

A KÖZIGÁLLÁS publikálási id ıpontja: 2012. március 30. 

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

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

***  



A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) 
pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a 
továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei 
önkormányzati intézmények és a Fıvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek 
átvételérıl szóló 2011. évi CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése, a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történı 
végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.), 
valamint a közalkalmazotti pályázatnak a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat 
ellátó szerv honlapján történı közzétételére vonatkozó részletes szabályokról szóló 388/2007. 
(XII. 23.) Korm. rendelet alapján: 

Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelıintézet és Baleseti Központ 

1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8–20. 

fıigazgatói (intézményvezetıi) munkakör 

magasabb vezetıi megbízás 

közalkalmazotti jogviszony keretében történı betöltésére. 

Munkáltató: A vezetıi megbízás adása és visszavonása, valamint a fegyelmi jogkör 
gyakorlása tekintetében a nemzeti erıforrás miniszter, egyéb munkáltatói jogok tekintetében a 
GYEMSZI fıigazgatója. 

Munkakör: fıigazgató 

A jogviszony idıtartama: 5 éves határozott idıre szól, 3 hónapos próbaidı kikötésével. 

A vezetıi állás betöltésének várható idıpontja: 2012. július 16. napja 

A Fıigazgató feladata: Az önálló költségvetési szervként mőködı intézmény teljes 
munkaidıben történı vezetése. Ennek keretében, jogszabályi elıírások megtartásával és az 
intézmény alapító okiratában meghatározottak figyelembevételével irányítja, szervezi és 
ellenırzi a vezetése alatt álló intézményt. Rendszeresen ellenırzi, hogy az intézmény számra 
kitőzött feladatok a jogszabályoknak megfelelıen, határidıre és az intézmény érdekeinek 
megfelelıen teljesüljenek. 

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

Az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági mőködésének tervezése, szervezése 
továbbá: 

–    a költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása,  

–    az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogkör gyakorlása,  

–    az intézmény szakmai és gazdasági területeinek mőködésével kapcsolatos tervezési, 
szervezési tevékenység irányítása, a belsı kontrollrendszer mőködtetése, a nyújtott 
egészségügyi szolgáltatások folyamatos ellenırzése, 



–    részvétel az egészségügyi struktúra-átalakításban és a térségi munkamegosztás 
kialakításában az egészségügyi ellátások és a gazdasági-mőszaki feladatok területén, 

–    a térségi egészségszervezési központ menedzsmentjével és a GYEMSZI Intézmény-
felügyeleti és Vagyonkezelési Igazgatóságával való együttmőködés, 

–    a szervezeti és mőködési szabályzat elkészítése és a kötelezıen elıírt szabályzatok, 
továbbá az intézmény mőködését segítı egyéb szabályozások kiadása, 

–    az intézmény és a szervezeti egységek tevékenységének folyamatos értékelése, 

–    az orvosi és egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi 
dolgozók továbbképzésének biztosítása és felügyelete,  

–    a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, (nemzetközi 
intézményekkel) kapcsolattartás,  

–    minıségirányítási rendszer mőködtetése,  

–    ügyiratkezelés irányítása és ellenırzése. 

Illetmény és juttatások: 

A fıigazgató illetménye a Kjt. rendelkezései alapján, illetve az egészségügyi intézmény 
költségvetésének figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.  

Pályázati feltételek: 

A gyógyintézetek vezetıjének és vezetı-helyetteseinek képesítési követelményeirıl, 
valamint a vezetıi megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól 
szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján: 

–    (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintő végzettséggel, 

–    egészségügyi (szak) menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi menedzsment 
szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítéssel,  

–    legalább ötéves vezetıi gyakorlattal* rendelkezik, 

valamint: 

–    büntetlen elıélet, cselekvıképesség, 

–    széleskörő informatikai ismeretek,  

–    magasabb vezetı beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval 
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejőleg közalkalmazotti 
munkakörbe kinevezhetı,  



–    további munkaviszonyt, más vezetıi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzıi 
jogi védelem alá esı tevékenység kivételével – csak engedélyezés után létesíthet. 

A fıigazgatói megbízás az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrıl 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, fényképes szakmai önéletrajz, 

–    motivációs levél, 

–    az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, mely tartalmazza a 
szakmai helyzetelemzésre épülı és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó 
fejlesztési elképzeléseket, 

–    3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,  

–    hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez, 

–    nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezık és a 
döntéshozók részére történı sokszorosításához, továbbításához, 

–    a pályázati feltételként elıírt vezetıi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 

–    több típusú kórházban szerzett vezetıi tapasztalat, 

–    orvosi szakvizsga megléte, 

–    idegen nyelv ismerete, 

–    válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat. 

A pályázat benyújtásának határideje:  

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történı megjelenést követı 45 nap.  

A pályázati kiírás közzétételének helye:  

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

A pályázatok benyújtásának módja:  

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114, Pf. 32.) címére történı megküldésével. 



Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot 
GYEMSZI/BP/PS/01, valamint a munkakör megnevezését: Fıigazgatói pályázat: Péterfy 
Sándor Utcai Kórház-Rendelıintézet és Baleseti Központ 

és elektronikusan a humanpolitika@gyemszi.hu e-mail címre. 

A pályázattal kapcsolatban érdeklıdni lehet elektronikusan: 

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 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:  

Pályázat benyújtásának határidejétıl számított 60 nap. 

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

A KÖZIGÁLLÁS publikálási id ıpontja: 2012. március 30. 

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

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

***  

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) 
pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a 
továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei 
önkormányzati intézmények és a Fıvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek 
átvételérıl szóló 2011. évi CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése, a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történı 
végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.), 
valamint a közalkalmazotti pályázatnak a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat 
ellátó szerv honlapján történı közzétételére vonatkozó részletes szabályokról szóló 388/2007. 
(XII. 23.) Korm. rendelet alapján: 



Központi Stomatológiai Intézet 

1088 Budapest, Szentkirályi utca 40. 

fıigazgatói (intézményvezetıi) munkakör 

magasabb vezetıi megbízás 

közalkalmazotti jogviszony keretében történı betöltésére. 

Munkáltató: A vezetıi megbízás adása és visszavonása, valamint a fegyelmi jogkör 
gyakorlása tekintetében a nemzeti erıforrás miniszter, egyéb munkáltatói jogok tekintetében a 
GYEMSZI fıigazgatója. 

Munkakör: fıigazgató 

A jogviszony idıtartama: 5 éves határozott idıre szól, 3 hónapos próbaidı kikötésével. 

A vezetıi állás betöltésének várható idıpontja: 2012. július 16. napja 

A Fıigazgató feladata: Az önálló költségvetési szervként mőködı intézmény teljes 
munkaidıben történı vezetése. Ennek keretében, jogszabályi elıírások megtartásával és az 
intézmény alapító okiratában meghatározottak figyelembevételével irányítja, szervezi és 
ellenırzi a vezetése alatt álló intézményt. Rendszeresen ellenırzi, hogy az intézmény számra 
kitőzött feladatok a jogszabályoknak megfelelıen, határidıre és az intézmény érdekeinek 
megfelelıen teljesüljenek. 

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

Az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági mőködésének tervezése, szervezése 
továbbá: 

–    a költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása,  

–    az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogkör gyakorlása,  

–    az intézmény szakmai és gazdasági területeinek mőködésével kapcsolatos tervezési, 
szervezési tevékenység irányítása, a belsı kontrollrendszer mőködtetése, a nyújtott 
egészségügyi szolgáltatások folyamatos ellenırzése, 

–    részvétel az egészségügyi struktúra-átalakításban és a térségi munkamegosztás 
kialakításában az egészségügyi ellátások és a gazdasági-mőszaki feladatok területén, 

–    a térségi egészségszervezési központ menedzsmentjével és a GYEMSZI Intézmény-
felügyeleti és Vagyonkezelési Igazgatóságával való együttmőködés, 

–    a szervezeti és mőködési szabályzat elkészítése és a kötelezıen elıírt szabályzatok, 
továbbá az intézmény mőködését segítı egyéb szabályozások kiadása, 

–    az intézmény és a szervezeti egységek tevékenységének folyamatos értékelése, 



–    az orvosi és egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi 
dolgozók továbbképzésének biztosítása és felügyelete,  

–    a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, (nemzetközi 
intézményekkel) kapcsolattartás,  

–    minıségirányítási rendszer mőködtetése,  

–    ügyiratkezelés irányítása és ellenırzése. 

Illetmény és juttatások: 

A fıigazgató illetménye a Kjt. rendelkezései alapján, illetve az egészségügyi intézmény 
költségvetésének figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.  

Pályázati feltételek: 

A gyógyintézetek vezetıjének és vezetı-helyetteseinek képesítési követelményeirıl, 
valamint a vezetıi megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól 
szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján: 

–    (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintő végzettséggel, 

–    egészségügyi (szak) menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi menedzsment 
szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítéssel,  

–    legalább ötéves vezetıi gyakorlattal* rendelkezik, 

valamint: 

–    büntetlen elıélet, cselekvıképesség, 

–    széleskörő informatikai ismeretek,  

–    magasabb vezetı beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval 
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejőleg közalkalmazotti 
munkakörbe kinevezhetı,  

–    további munkaviszonyt, más vezetıi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzıi 
jogi védelem alá esı tevékenység kivételével – csak engedélyezés után létesíthet. 

A fıigazgatói megbízás az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrıl 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, fényképes szakmai önéletrajz, 



–    motivációs levél, 

–    az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, mely tartalmazza a 
szakmai helyzetelemzésre épülı és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó 
fejlesztési elképzeléseket, 

–    3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,  

–    hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez, 

–    nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezık és a 
döntéshozók részére történı sokszorosításához, továbbításához, 

–    a pályázati feltételként elıírt vezetıi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 

–    több típusú kórházban szerzett vezetıi tapasztalat, 

–    orvosi szakvizsga megléte, 

–    idegen nyelv ismerete, 

–    válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat. 

A pályázat benyújtásának határideje:  

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történı megjelenést követı 45 nap.  

A pályázati kiírás közzétételének helye:  

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

A pályázatok benyújtásának módja:  

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114, Pf. 32.) címére történı megküldésével. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot 
GYEMSZI/BP/KS/01, valamint a munkakör megnevezését: Fıigazgatói pályázat: 
Központi Stomatológiai Intézet 

és elektronikusan a humanpolitika@gyemszi.hu e-mail címre. 

A pályázattal kapcsolatban érdeklıdni lehet elektronikusan: 

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 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:  

Pályázat benyújtásának határidejétıl számított 60 nap. 

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

A KÖZIGÁLLÁS publikálási id ıpontja: 2012. március 30. 

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

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

***  

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) 
pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a 
továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei 
önkormányzati intézmények és a Fıvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek 
átvételérıl szóló 2011. évi CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése, a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történı 
végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.), 
valamint a közalkalmazotti pályázatnak a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat 
ellátó szerv honlapján történı közzétételére vonatkozó részletes szabályokról szóló 388/2007. 
(XII. 23.) Korm. rendelet alapján: 

Szent Rókus Kórház és Intézményei 

1085 Budapest, Gyulai Pál u. 2. 

fıigazgatói (intézményvezetıi) munkakör 

magasabb vezetıi megbízás 

közalkalmazotti jogviszony keretében történı betöltésére. 



Munkáltató: A vezetıi megbízás adása és visszavonása, valamint a fegyelmi jogkör 
gyakorlása tekintetében a nemzeti erıforrás miniszter, egyéb munkáltatói jogok tekintetében a 
GYEMSZI fıigazgatója. 

Munkakör: fıigazgató 

A jogviszony idıtartama: 5 éves határozott idıre szól, 3 hónapos próbaidı kikötésével. 

A vezetıi állás betöltésének várható idıpontja: 2012. július 16. napja 

A Fıigazgató feladata: Az önálló költségvetési szervként mőködı intézmény teljes 
munkaidıben történı vezetése. Ennek keretében, jogszabályi elıírások megtartásával és az 
intézmény alapító okiratában meghatározottak figyelembevételével irányítja, szervezi és 
ellenırzi a vezetése alatt álló intézményt. Rendszeresen ellenırzi, hogy az intézmény számra 
kitőzött feladatok a jogszabályoknak megfelelıen, határidıre és az intézmény érdekeinek 
megfelelıen teljesüljenek. 

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

Az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági mőködésének tervezése, szervezése 
továbbá: 

–    a költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása,  

–    az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogkör gyakorlása,  

–    az intézmény szakmai és gazdasági területeinek mőködésével kapcsolatos tervezési, 
szervezési tevékenység irányítása, a belsı kontrollrendszer mőködtetése, a nyújtott 
egészségügyi szolgáltatások folyamatos ellenırzése, 

–    részvétel az egészségügyi struktúra-átalakításban és a térségi munkamegosztás 
kialakításában az egészségügyi ellátások és a gazdasági-mőszaki feladatok területén, 

–    a térségi egészségszervezési központ menedzsmentjével és a GYEMSZI Intézmény-
felügyeleti és Vagyonkezelési Igazgatóságával való együttmőködés, 

–    a szervezeti és mőködési szabályzat elkészítése és a kötelezıen elıírt szabályzatok, 
továbbá az intézmény mőködését segítı egyéb szabályozások kiadása, 

–    az intézmény és a szervezeti egységek tevékenységének folyamatos értékelése, 

–    az orvosi és egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi 
dolgozók továbbképzésének biztosítása és felügyelete,  

–    a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, (nemzetközi 
intézményekkel) kapcsolattartás,  

–    minıségirányítási rendszer mőködtetése,  

–    ügyiratkezelés irányítása és ellenırzése. 



Illetmény és juttatások: 

A fıigazgató illetménye a Kjt. rendelkezései alapján, illetve az egészségügyi intézmény 
költségvetésének figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.  

Pályázati feltételek: 

A gyógyintézetek vezetıjének és vezetı-helyetteseinek képesítési követelményeirıl, 
valamint a vezetıi megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól 
szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján: 

–    (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintő végzettséggel, 

–    egészségügyi (szak) menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi menedzsment 
szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítéssel,  

–    legalább ötéves vezetıi gyakorlattal* rendelkezik, 

valamint: 

–    büntetlen elıélet, cselekvıképesség, 

–    széleskörő informatikai ismeretek,  

–    magasabb vezetı beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval 
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejőleg közalkalmazotti 
munkakörbe kinevezhetı,  

–    további munkaviszonyt, más vezetıi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzıi 
jogi védelem alá esı tevékenység kivételével – csak engedélyezés után létesíthet. 

A fıigazgatói megbízás az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrıl 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, fényképes szakmai önéletrajz, 

–    motivációs levél, 

–    az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, mely tartalmazza a 
szakmai helyzetelemzésre épülı és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó 
fejlesztési elképzeléseket, 

–    3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,  

–    hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez, 



–    nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezık és a 
döntéshozók részére történı sokszorosításához, továbbításához, 

–    a pályázati feltételként elıírt vezetıi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 

–    több típusú kórházban szerzett vezetıi tapasztalat, 

–    orvosi szakvizsga megléte, 

–    idegen nyelv ismerete, 

–    válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat. 

A pályázat benyújtásának határideje:  

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történı megjelenést követı 45 nap.  

A pályázati kiírás közzétételének helye:  

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

A pályázatok benyújtásának módja:  

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114, Pf. 32.) címére történı megküldésével. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot 
GYEMSZI/BP/RK/01 , valamint a munkakör megnevezését: Fıigazgatói pályázat: Szent 
Rókus Kórház és Intézményei 

és elektronikusan a humanpolitika@gyemszi.hu e-mail címre. 

A pályázattal kapcsolatban érdeklıdni lehet elektronikusan: 

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 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:  

Pályázat benyújtásának határidejétıl számított 60 nap. 



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

A KÖZIGÁLLÁS publikálási id ıpontja: 2012. március 30. 

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

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

***  

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) 
pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a 
továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei 
önkormányzati intézmények és a Fıvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek 
átvételérıl szóló 2011. évi CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése, a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történı 
végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.), 
valamint a közalkalmazotti pályázatnak a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat 
ellátó szerv honlapján történı közzétételére vonatkozó részletes szabályokról szóló 388/2007. 
(XII. 23.) Korm. rendelet alapján: 

Szent Lázár Megyei Kórház 

3100 Salgótarján, Füleki út 54–56. 

fıigazgatói (intézményvezetıi) munkakör 

magasabb vezetıi megbízás 

közalkalmazotti jogviszony keretében történı betöltésére. 

Munkáltató: A vezetıi megbízás adása és visszavonása, valamint a fegyelmi jogkör 
gyakorlása tekintetében a nemzeti erıforrás miniszter, egyéb munkáltatói jogok tekintetében a 
GYEMSZI fıigazgatója. 

Munkakör: fıigazgató 

A jogviszony idıtartama: 5 éves határozott idıre szól, 3 hónapos próbaidı kikötésével. 

A vezetıi állás betöltésének várható idıpontja: 2012. július 16. napja 

A Fıigazgató feladata: Az önálló költségvetési szervként mőködı intézmény teljes 
munkaidıben történı vezetése. Ennek keretében, jogszabályi elıírások megtartásával és az 



intézmény alapító okiratában meghatározottak figyelembevételével irányítja, szervezi és 
ellenırzi a vezetése alatt álló intézményt. Rendszeresen ellenırzi, hogy az intézmény számra 
kitőzött feladatok a jogszabályoknak megfelelıen, határidıre és az intézmény érdekeinek 
megfelelıen teljesüljenek. 

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

Az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági mőködésének tervezése, szervezése 
továbbá: 

–    a költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása,  

–    az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogkör gyakorlása,  

–    az intézmény szakmai és gazdasági területeinek mőködésével kapcsolatos tervezési, 
szervezési tevékenység irányítása, a belsı kontrollrendszer mőködtetése, a nyújtott 
egészségügyi szolgáltatások folyamatos ellenırzése, 

–    részvétel az egészségügyi struktúra-átalakításban és a térségi munkamegosztás 
kialakításában az egészségügyi ellátások és a gazdasági-mőszaki feladatok területén, 

–    a térségi egészségszervezési központ menedzsmentjével és a GYEMSZI Intézmény-
felügyeleti és Vagyonkezelési Igazgatóságával való együttmőködés, 

–    a szervezeti és mőködési szabályzat elkészítése és a kötelezıen elıírt szabályzatok, 
továbbá az intézmény mőködését segítı egyéb szabályozások kiadása, 

–    az intézmény és a szervezeti egységek tevékenységének folyamatos értékelése, 

–    az orvosi és egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi 
dolgozók továbbképzésének biztosítása és felügyelete,  

–    a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, (nemzetközi 
intézményekkel) kapcsolattartás,  

–    minıségirányítási rendszer mőködtetése,  

–    ügyiratkezelés irányítása és ellenırzése. 

Illetmény és juttatások: 

A fıigazgató illetménye a Kjt. rendelkezései alapján, illetve az egészségügyi intézmény 
költségvetésének figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.  

Pályázati feltételek: 

A gyógyintézetek vezetıjének és vezetı-helyetteseinek képesítési követelményeirıl, 
valamint a vezetıi megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól 
szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján: 



–    (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintő végzettséggel, 

–    egészségügyi (szak) menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi menedzsment 
szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítéssel,  

–    legalább ötéves vezetıi gyakorlattal* rendelkezik, 

valamint: 

–    büntetlen elıélet, cselekvıképesség, 

–    széleskörő informatikai ismeretek,  

–    magasabb vezetı beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval 
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejőleg közalkalmazotti 
munkakörbe kinevezhetı,  

–    további munkaviszonyt, más vezetıi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzıi 
jogi védelem alá esı tevékenység kivételével – csak engedélyezés után létesíthet. 

A fıigazgatói megbízás az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrıl 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, fényképes szakmai önéletrajz, 

–    motivációs levél, 

–    az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, mely tartalmazza a 
szakmai helyzetelemzésre épülı és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó 
fejlesztési elképzeléseket, 

–    3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,  

–    hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez, 

–    nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezık és a 
döntéshozók részére történı sokszorosításához, továbbításához, 

–    a pályázati feltételként elıírt vezetıi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 

–    több típusú kórházban szerzett vezetıi tapasztalat, 

–    orvosi szakvizsga megléte, 



–    idegen nyelv ismerete, 

–    válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat. 

A pályázat benyújtásának határideje:  

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történı megjelenést követı 45 nap.  

A pályázati kiírás közzétételének helye:  

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

A pályázatok benyújtásának módja:  

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114, Pf. 32.) címére történı megküldésével. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot 
GYEMSZI/KM/SZL/01 , valamint a munkakör megnevezését: Fıigazgatói pályázat: Szent 
Lázár Megyei Kórház 

és elektronikusan a humanpolitika1@gyemszi.hu e-mail címre. 

A pályázattal kapcsolatban érdeklıdni lehet elektronikusan: 

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 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:  

Pályázat benyújtásának határidejétıl számított 60 nap. 

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

A KÖZIGÁLLÁS publikálási id ıpontja: 2012. március 30. 

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

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

***  

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) 
pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a 
továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei 
önkormányzati intézmények és a Fıvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek 
átvételérıl szóló 2011. évi CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése, a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történı 
végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.), 
valamint a közalkalmazotti pályázatnak a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat 
ellátó szerv honlapján történı közzétételére vonatkozó részletes szabályokról szóló 388/2007. 
(XII. 23.) Korm. rendelet alapján: 

Pest Megyei Tüdıgyógyintézet 

2045 Törökbálint, Munkácsy M.u. 70. 

fıigazgatói (intézményvezetıi) munkakör 

magasabb vezetıi megbízás 

közalkalmazotti jogviszony keretében történı betöltésére. 

Munkáltató: A vezetıi megbízás adása és visszavonása, valamint a fegyelmi jogkör 
gyakorlása tekintetében a nemzeti erıforrás miniszter, egyéb munkáltatói jogok tekintetében a 
GYEMSZI fıigazgatója. 

Munkakör: fıigazgató 

A jogviszony idıtartama: 5 éves határozott idıre szól, 3 hónapos próbaidı kikötésével. 

A vezetıi állás betöltésének várható idıpontja: 2012. július 16. napja 

A Fıigazgató feladata: Az önálló költségvetési szervként mőködı intézmény teljes 
munkaidıben történı vezetése. Ennek keretében, jogszabályi elıírások megtartásával és az 
intézmény alapító okiratában meghatározottak figyelembevételével irányítja, szervezi és 
ellenırzi a vezetése alatt álló intézményt. Rendszeresen ellenırzi, hogy az intézmény számra 
kitőzött feladatok a jogszabályoknak megfelelıen, határidıre és az intézmény érdekeinek 
megfelelıen teljesüljenek. 

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



Az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági mőködésének tervezése, szervezése 
továbbá: 

–    a költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása,  

–    az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogkör gyakorlása,  

–    az intézmény szakmai és gazdasági területeinek mőködésével kapcsolatos tervezési, 
szervezési tevékenység irányítása, a belsı kontrollrendszer mőködtetése, a nyújtott 
egészségügyi szolgáltatások folyamatos ellenırzése, 

–    részvétel az egészségügyi struktúra-átalakításban és a térségi munkamegosztás 
kialakításában az egészségügyi ellátások és a gazdasági-mőszaki feladatok területén, 

–    a térségi egészségszervezési központ menedzsmentjével és a GYEMSZI Intézmény-
felügyeleti és Vagyonkezelési Igazgatóságával való együttmőködés, 

–    a szervezeti és mőködési szabályzat elkészítése és a kötelezıen elıírt szabályzatok, 
továbbá az intézmény mőködését segítı egyéb szabályozások kiadása, 

–    az intézmény és a szervezeti egységek tevékenységének folyamatos értékelése, 

–    az orvosi és egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi 
dolgozók továbbképzésének biztosítása és felügyelete,  

–    a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, (nemzetközi 
intézményekkel) kapcsolattartás,  

–    minıségirányítási rendszer mőködtetése,  

–    ügyiratkezelés irányítása és ellenırzése. 

Illetmény és juttatások: 

A fıigazgató illetménye a Kjt. rendelkezései alapján, illetve az egészségügyi intézmény 
költségvetésének figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.  

Pályázati feltételek: 

A gyógyintézetek vezetıjének és vezetı-helyetteseinek képesítési követelményeirıl, 
valamint a vezetıi megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól 
szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján: 

–    (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintő végzettséggel, 

–    egészségügyi (szak) menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi menedzsment 
szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítéssel,  

–    legalább ötéves vezetıi gyakorlattal* rendelkezik, 



valamint: 

–    büntetlen elıélet, cselekvıképesség, 

–    széleskörő informatikai ismeretek,  

–    magasabb vezetı beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval 
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejőleg közalkalmazotti 
munkakörbe kinevezhetı,  

–    további munkaviszonyt, más vezetıi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzıi 
jogi védelem alá esı tevékenység kivételével – csak engedélyezés után létesíthet. 

A fıigazgatói megbízás az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrıl 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, fényképes szakmai önéletrajz, 

–    motivációs levél, 

–    az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, mely tartalmazza a 
szakmai helyzetelemzésre épülı és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó 
fejlesztési elképzeléseket, 

–    3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,  

–    hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez, 

–    nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezık és a 
döntéshozók részére történı sokszorosításához, továbbításához, 

–    a pályázati feltételként elıírt vezetıi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 

több típusú kórházban szerzett vezetıi tapasztalat, 

–    orvosi szakvizsga megléte, 

–    idegen nyelv ismerete, 

–    válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat. 

A pályázat benyújtásának határideje:  

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történı megjelenést követı 45 nap.  



A pályázati kiírás közzétételének helye:  

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

A pályázatok benyújtásának módja:  

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114, Pf. 32.) címére történı megküldésével. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot 
GYEMSZI/KM/TT/01 , valamint a munkakör megnevezését: Fıigazgatói pályázat: 
Tüdıgyógyintézet Törökbálint 

és elektronikusan a humanpolitika1@gyemszi.hu e-mail címre. 

A pályázattal kapcsolatban érdeklıdni lehet elektronikusan: 

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 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:  

Pályázat benyújtásának határidejétıl számított 60 nap. 

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

A KÖZIGÁLLÁS publikálási id ıpontja: 2012. március 30. 

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

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

***  



A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) 
pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a 
továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei 
önkormányzati intézmények és a Fıvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek 
átvételérıl szóló 2011. évi CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése, a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történı 
végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.), 
valamint a közalkalmazotti pályázatnak a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat 
ellátó szerv honlapján történı közzétételére vonatkozó részletes szabályokról szóló 388/2007. 
(XII. 23.) Korm. rendelet alapján: 

Szakorvosi Rendelıintézet Gyömrı 

2230 Gyömrı, Szent I. u. 15. 

fıigazgatói (intézményvezetıi) munkakör 

magasabb vezetıi megbízás 

közalkalmazotti jogviszony keretében történı betöltésére. 

Munkáltató: A vezetıi megbízás adása és visszavonása, valamint a fegyelmi jogkör 
gyakorlása tekintetében a nemzeti erıforrás miniszter, egyéb munkáltatói jogok tekintetében a 
GYEMSZI fıigazgatója. 

Munkakör: fıigazgató 

A jogviszony idıtartama: 5 éves határozott idıre szól, 3 hónapos próbaidı kikötésével. 

A vezetıi állás betöltésének várható idıpontja: 2012. július 16. napja 

A Fıigazgató feladata: Az önálló költségvetési szervként mőködı intézmény teljes 
munkaidıben történı vezetése. Ennek keretében, jogszabályi elıírások megtartásával és az 
intézmény alapító okiratában meghatározottak figyelembevételével irányítja, szervezi és 
ellenırzi a vezetése alatt álló intézményt. Rendszeresen ellenırzi, hogy az intézmény számra 
kitőzött feladatok a jogszabályoknak megfelelıen, határidıre és az intézmény érdekeinek 
megfelelıen teljesüljenek. 

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

Az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági mőködésének tervezése, szervezése 
továbbá: 

–    a költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása,  

–    az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogkör gyakorlása,  

–    az intézmény szakmai és gazdasági területeinek mőködésével kapcsolatos tervezési, 
szervezési tevékenység irányítása, a belsı kontrollrendszer mőködtetése, a nyújtott 
egészségügyi szolgáltatások folyamatos ellenırzése, 



–    részvétel az egészségügyi struktúra-átalakításban és a térségi munkamegosztás 
kialakításában az egészségügyi ellátások és a gazdasági-mőszaki feladatok területén, 

–    a térségi egészségszervezési központ menedzsmentjével és a GYEMSZI Intézmény-
felügyeleti és Vagyonkezelési Igazgatóságával való együttmőködés, 

–    a szervezeti és mőködési szabályzat elkészítése és a kötelezıen elıírt szabályzatok, 
továbbá az intézmény mőködését segítı egyéb szabályozások kiadása, 

–    az intézmény és a szervezeti egységek tevékenységének folyamatos értékelése, 

–    az orvosi és egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi 
dolgozók továbbképzésének biztosítása és felügyelete,  

–    a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, (nemzetközi 
intézményekkel) kapcsolattartás,  

–    minıségirányítási rendszer mőködtetése,  

–    ügyiratkezelés irányítása és ellenırzése. 

Illetmény és juttatások: 

A fıigazgató illetménye a Kjt. rendelkezései alapján, illetve az egészségügyi intézmény 
költségvetésének figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.  

Pályázati feltételek: 

A gyógyintézetek vezetıjének és vezetı-helyetteseinek képesítési követelményeirıl, 
valamint a vezetıi megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól 
szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján: 

–    (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintő végzettséggel, 

–    egészségügyi (szak) menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi menedzsment 
szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítéssel,  

–    legalább ötéves vezetıi gyakorlattal* rendelkezik, 

valamint: 

–    büntetlen elıélet, cselekvıképesség, 

–    széleskörő informatikai ismeretek,  

–    magasabb vezetı beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval 
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejőleg közalkalmazotti 
munkakörbe kinevezhetı,  



–    további munkaviszonyt, más vezetıi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzıi 
jogi védelem alá esı tevékenység kivételével – csak engedélyezés után létesíthet. 

A fıigazgatói megbízás az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrıl 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, fényképes szakmai önéletrajz, 

–    motivációs levél, 

–    az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, mely tartalmazza a 
szakmai helyzetelemzésre épülı és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó 
fejlesztési elképzeléseket, 

–    3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,  

–    hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez, 

–    nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezık és a 
döntéshozók részére történı sokszorosításához, továbbításához, 

–    a pályázati feltételként elıírt vezetıi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 

–    több típusú kórházban szerzett vezetıi tapasztalat, 

–    orvosi szakvizsga megléte, 

–    idegen nyelv ismerete, 

–    válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat. 

A pályázat benyújtásának határideje:  

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történı megjelenést követı 45 nap.  

A pályázati kiírás közzétételének helye:  

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

A pályázatok benyújtásának módja:  

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114, Pf. 32.) címére történı megküldésével. 



Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot 
GYEMSZI/KM/SZRGY/01 , valamint a munkakör megnevezését: Fıigazgatói pályázat: 
Szakorvosi Rendelıintézet Gyömrı 

és elektronikusan a humanpolitika1@gyemszi.hu e-mail címre. 

A pályázattal kapcsolatban érdeklıdni lehet elektronikusan: 

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 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:  

Pályázat benyújtásának határidejétıl számított 60 nap. 

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

A KÖZIGÁLLÁS publikálási id ıpontja: 2012. március 30. 

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

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

***  

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) 
pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a 
továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei 
önkormányzati intézmények és a Fıvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek 
átvételérıl szóló 2011. évi CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése, a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történı 
végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.), 
valamint a közalkalmazotti pályázatnak a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat 
ellátó szerv honlapján történı közzétételére vonatkozó részletes szabályokról szóló 388/2007. 
(XII. 23.) Korm. rendelet alapján: 



Szakorvosi Rendelıintézet Szigetszentmiklós 

2310 Szigetszentmiklós, Viola u. 1. 

fıigazgatói (intézményvezetıi) munkakör 

magasabb vezetıi megbízás 

közalkalmazotti jogviszony keretében történı betöltésére. 

Munkáltató: A vezetıi megbízás adása és visszavonása, valamint a fegyelmi jogkör 
gyakorlása tekintetében a nemzeti erıforrás miniszter, egyéb munkáltatói jogok tekintetében a 
GYEMSZI fıigazgatója. 

Munkakör: fıigazgató 

A jogviszony idıtartama: 5 éves határozott idıre szól, 3 hónapos próbaidı kikötésével. 

A vezetıi állás betöltésének várható idıpontja: 2012. július 16. napja 

A Fıigazgató feladata: Az önálló költségvetési szervként mőködı intézmény teljes 
munkaidıben történı vezetése. Ennek keretében, jogszabályi elıírások megtartásával és az 
intézmény alapító okiratában meghatározottak figyelembevételével irányítja, szervezi és 
ellenırzi a vezetése alatt álló intézményt. Rendszeresen ellenırzi, hogy az intézmény számra 
kitőzött feladatok a jogszabályoknak megfelelıen, határidıre és az intézmény érdekeinek 
megfelelıen teljesüljenek. 

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

Az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági mőködésének tervezése, szervezése 
továbbá: 

–    a költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása,  

–    az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogkör gyakorlása,  

–    az intézmény szakmai és gazdasági területeinek mőködésével kapcsolatos tervezési, 
szervezési tevékenység irányítása, a belsı kontrollrendszer mőködtetése, a nyújtott 
egészségügyi szolgáltatások folyamatos ellenırzése, 

–    részvétel az egészségügyi struktúra-átalakításban és a térségi munkamegosztás 
kialakításában az egészségügyi ellátások és a gazdasági-mőszaki feladatok területén, 

–    a térségi egészségszervezési központ menedzsmentjével és a GYEMSZI Intézmény-
felügyeleti és Vagyonkezelési Igazgatóságával való együttmőködés, 

–    a szervezeti és mőködési szabályzat elkészítése és a kötelezıen elıírt szabályzatok, 
továbbá az intézmény mőködését segítı egyéb szabályozások kiadása, 

–    az intézmény és a szervezeti egységek tevékenységének folyamatos értékelése, 



–    az orvosi és egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi 
dolgozók továbbképzésének biztosítása és felügyelete,  

–    a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, (nemzetközi 
intézményekkel) kapcsolattartás,  

–    minıségirányítási rendszer mőködtetése,  

–    ügyiratkezelés irányítása és ellenırzése. 

Illetmény és juttatások: 

A fıigazgató illetménye a Kjt. rendelkezései alapján, illetve az egészségügyi intézmény 
költségvetésének figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.  

Pályázati feltételek: 

A gyógyintézetek vezetıjének és vezetı-helyetteseinek képesítési követelményeirıl, 
valamint a vezetıi megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól 
szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján: 

–    (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintő végzettséggel, 

–    egészségügyi (szak) menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi menedzsment 
szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítéssel,  

–    legalább ötéves vezetıi gyakorlattal* rendelkezik, 

valamint: 

–    büntetlen elıélet, cselekvıképesség, 

–    széleskörő informatikai ismeretek,  

–    magasabb vezetı beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval 
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejőleg közalkalmazotti 
munkakörbe kinevezhetı,  

–    további munkaviszonyt, más vezetıi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzıi 
jogi védelem alá esı tevékenység kivételével – csak engedélyezés után létesíthet. 

A fıigazgatói megbízás az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrıl 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, fényképes szakmai önéletrajz, 



–    motivációs levél, 

–    az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, mely tartalmazza a 
szakmai helyzetelemzésre épülı és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó 
fejlesztési elképzeléseket, 

–    3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,  

–    hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez, 

–    nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezık és a 
döntéshozók részére történı sokszorosításához, továbbításához, 

–    a pályázati feltételként elıírt vezetıi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 

–    több típusú kórházban szerzett vezetıi tapasztalat, 

–    orvosi szakvizsga megléte, 

–    idegen nyelv ismerete, 

–    válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat. 

A pályázat benyújtásának határideje:  

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történı megjelenést követı 45 nap.  

A pályázati kiírás közzétételének helye:  

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

A pályázatok benyújtásának módja:  

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114, Pf. 32.) címére történı megküldésével. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot 
GYEMSZI/KM/SZRSZ/01 , valamint a munkakör megnevezését: Fıigazgatói pályázat: 
Szakorvosi Rendelıintézet Szigetszentmiklós 

és elektronikusan a humanpolitika1@gyemszi.hu e-mail címre. 

A pályázattal kapcsolatban érdeklıdni lehet elektronikusan: 

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 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:  

Pályázat benyújtásának határidejétıl számított 60 nap. 

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

A KÖZIGÁLLÁS publikálási id ıpontja: 2012. március 30. 

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

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

***  

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) 
pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a 
továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei 
önkormányzati intézmények és a Fıvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek 
átvételérıl szóló 2011. évi CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése, a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történı 
végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.), 
valamint a közalkalmazotti pályázatnak a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat 
ellátó szerv honlapján történı közzétételére vonatkozó részletes szabályokról szóló 388/2007. 
(XII. 23.) Korm. rendelet alapján: 

Szakorvosi Rendelıintézet Monor 

2199 Monor, Balassa B. u. 1. 

fıigazgatói (intézményvezetıi) munkakör 

magasabb vezetıi megbízás 

közalkalmazotti jogviszony keretében történı betöltésére. 



Munkáltató: A vezetıi megbízás adása és visszavonása, valamint a fegyelmi jogkör 
gyakorlása tekintetében a nemzeti erıforrás miniszter, egyéb munkáltatói jogok tekintetében a 
GYEMSZI fıigazgatója. 

Munkakör: fıigazgató 

A jogviszony idıtartama: 5 éves határozott idıre szól, 3 hónapos próbaidı kikötésével. 

A vezetıi állás betöltésének várható idıpontja: 2012. július 16. napja 

A Fıigazgató feladata: Az önálló költségvetési szervként mőködı intézmény teljes 
munkaidıben történı vezetése. Ennek keretében, jogszabályi elıírások megtartásával és az 
intézmény alapító okiratában meghatározottak figyelembevételével irányítja, szervezi és 
ellenırzi a vezetése alatt álló intézményt. Rendszeresen ellenırzi, hogy az intézmény számra 
kitőzött feladatok a jogszabályoknak megfelelıen, határidıre és az intézmény érdekeinek 
megfelelıen teljesüljenek. 

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

Az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági mőködésének tervezése, szervezése 
továbbá: 

–    a költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása,  

–    az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogkör gyakorlása,  

–    az intézmény szakmai és gazdasági területeinek mőködésével kapcsolatos tervezési, 
szervezési tevékenység irányítása, a belsı kontrollrendszer mőködtetése, a nyújtott 
egészségügyi szolgáltatások folyamatos ellenırzése, 

–    részvétel az egészségügyi struktúra-átalakításban és a térségi munkamegosztás 
kialakításában az egészségügyi ellátások és a gazdasági-mőszaki feladatok területén, 

–    a térségi egészségszervezési központ menedzsmentjével és a GYEMSZI Intézmény-
felügyeleti és Vagyonkezelési Igazgatóságával való együttmőködés, 

–    a szervezeti és mőködési szabályzat elkészítése és a kötelezıen elıírt szabályzatok, 
továbbá az intézmény mőködését segítı egyéb szabályozások kiadása, 

–    az intézmény és a szervezeti egységek tevékenységének folyamatos értékelése, 

–    az orvosi és egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi 
dolgozók továbbképzésének biztosítása és felügyelete,  

–    a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, (nemzetközi 
intézményekkel) kapcsolattartás,  

–    minıségirányítási rendszer mőködtetése,  

–    ügyiratkezelés irányítása és ellenırzése. 



Illetmény és juttatások: 

A fıigazgató illetménye a Kjt. rendelkezései alapján, illetve az egészségügyi intézmény 
költségvetésének figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.  

Pályázati feltételek: 

A gyógyintézetek vezetıjének és vezetı-helyetteseinek képesítési követelményeirıl, 
valamint a vezetıi megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól 
szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján: 

–    (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintő végzettséggel, 

–    egészségügyi (szak) menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi menedzsment 
szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítéssel,  

–    legalább ötéves vezetıi gyakorlattal* rendelkezik, 

valamint: 

–    büntetlen elıélet, cselekvıképesség, 

–    széleskörő informatikai ismeretek,  

–    magasabb vezetı beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval 
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejőleg közalkalmazotti 
munkakörbe kinevezhetı,  

–    további munkaviszonyt, más vezetıi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzıi 
jogi védelem alá esı tevékenység kivételével – csak engedélyezés után létesíthet. 

A fıigazgatói megbízás az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrıl 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, fényképes szakmai önéletrajz, 

–    motivációs levél, 

–    az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, mely tartalmazza a 
szakmai helyzetelemzésre épülı és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó 
fejlesztési elképzeléseket, 

–    3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,  

–    hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez, 



–    nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezık és a 
döntéshozók részére történı sokszorosításához, továbbításához, 

–    a pályázati feltételként elıírt vezetıi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 

–    több típusú kórházban szerzett vezetıi tapasztalat, 

–    orvosi szakvizsga megléte, 

–    idegen nyelv ismerete, 

–    válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat. 

A pályázat benyújtásának határideje:  

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történı megjelenést követı 45 nap.  

A pályázati kiírás közzétételének helye:  

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

A pályázatok benyújtásának módja:  

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114, Pf. 32.) címére történı megküldésével. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot 
GYEMSZI/KM/SZRM/01 , valamint a munkakör megnevezését: Fıigazgatói pályázat: 
Szakorvosi Rendelıintézet Monor 

és elektronikusan a humanpolitika1@gyemszi.hu e-mail címre. 

A pályázattal kapcsolatban érdeklıdni lehet elektronikusan: 

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 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:  

Pályázat benyújtásának határidejétıl számított 60 nap. 



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

A KÖZIGÁLLÁS publikálási id ıpontja: 2012. március 30. 

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

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

***  

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) 
pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a 
továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei 
önkormányzati intézmények és a Fıvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek 
átvételérıl szóló 2011. évi CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése, a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történı 
végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.), 
valamint a közalkalmazotti pályázatnak a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat 
ellátó szerv honlapján történı közzétételére vonatkozó részletes szabályokról szóló 388/2007. 
(XII. 23.) Korm. rendelet alapján: 

Szakorvosi Rendelıintézet Nagykáta 

2760 Nagykáta, Dózsa Gy. u. 46. 

fıigazgatói (intézményvezetıi) munkakör 

magasabb vezetıi megbízás 

közalkalmazotti jogviszony keretében történı betöltésére. 

Munkáltató: A vezetıi megbízás adása és visszavonása, valamint a fegyelmi jogkör 
gyakorlása tekintetében a nemzeti erıforrás miniszter, egyéb munkáltatói jogok tekintetében a 
GYEMSZI fıigazgatója. 

Munkakör: fıigazgató 

A jogviszony idıtartama: 5 éves határozott idıre szól, 3 hónapos próbaidı kikötésével. 

A vezetıi állás betöltésének várható idıpontja: 2012. július 16. napja 

A Fıigazgató feladata: Az önálló költségvetési szervként mőködı intézmény teljes 
munkaidıben történı vezetése. Ennek keretében, jogszabályi elıírások megtartásával és az 



intézmény alapító okiratában meghatározottak figyelembevételével irányítja, szervezi és 
ellenırzi a vezetése alatt álló intézményt. Rendszeresen ellenırzi, hogy az intézmény számra 
kitőzött feladatok a jogszabályoknak megfelelıen, határidıre és az intézmény érdekeinek 
megfelelıen teljesüljenek. 

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

Az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági mőködésének tervezése, szervezése 
továbbá: 

–    a költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása,  

–    az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogkör gyakorlása,  

–    az intézmény szakmai és gazdasági területeinek mőködésével kapcsolatos tervezési, 
szervezési tevékenység irányítása, a belsı kontrollrendszer mőködtetése, a nyújtott 
egészségügyi szolgáltatások folyamatos ellenırzése, 

–    részvétel az egészségügyi struktúra-átalakításban és a térségi munkamegosztás 
kialakításában az egészségügyi ellátások és a gazdasági-mőszaki feladatok területén, 

–    a térségi egészségszervezési központ menedzsmentjével és a GYEMSZI Intézmény-
felügyeleti és Vagyonkezelési Igazgatóságával való együttmőködés, 

–    a szervezeti és mőködési szabályzat elkészítése és a kötelezıen elıírt szabályzatok, 
továbbá az intézmény mőködését segítı egyéb szabályozások kiadása, 

–    az intézmény és a szervezeti egységek tevékenységének folyamatos értékelése, 

–    az orvosi és egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi 
dolgozók továbbképzésének biztosítása és felügyelete,  

–    a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, (nemzetközi 
intézményekkel) kapcsolattartás,  

–    minıségirányítási rendszer mőködtetése,  

–    ügyiratkezelés irányítása és ellenırzése. 

Illetmény és juttatások: 

A fıigazgató illetménye a Kjt. rendelkezései alapján, illetve az egészségügyi intézmény 
költségvetésének figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.  

Pályázati feltételek: 

A gyógyintézetek vezetıjének és vezetı-helyetteseinek képesítési követelményeirıl, 
valamint a vezetıi megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól 
szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján: 



–    (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintő végzettséggel, 

–    egészségügyi (szak) menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi menedzsment 
szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítéssel,  

–    legalább ötéves vezetıi gyakorlattal* rendelkezik, 

valamint: 

–    büntetlen elıélet, cselekvıképesség, 

–    széleskörő informatikai ismeretek,  

–    magasabb vezetı beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval 
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejőleg közalkalmazotti 
munkakörbe kinevezhetı,  

–    további munkaviszonyt, más vezetıi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzıi 
jogi védelem alá esı tevékenység kivételével – csak engedélyezés után létesíthet. 

A fıigazgatói megbízás az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrıl 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, fényképes szakmai önéletrajz, 

–    motivációs levél, 

–    az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, mely tartalmazza a 
szakmai helyzetelemzésre épülı és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó 
fejlesztési elképzeléseket, 

–    3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,  

–    hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez, 

–    nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezık és a 
döntéshozók részére történı sokszorosításához, továbbításához, 

–    a pályázati feltételként elıírt vezetıi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 

–    több típusú kórházban szerzett vezetıi tapasztalat, 

–    orvosi szakvizsga megléte, 



–    idegen nyelv ismerete, 

–    válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat. 

A pályázat benyújtásának határideje:  

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történı megjelenést követı 45 nap.  

A pályázati kiírás közzétételének helye:  

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

A pályázatok benyújtásának módja:  

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114, Pf. 32.) címére történı megküldésével. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot 
GYEMSZI/KM/SZRN/01 , valamint a munkakör megnevezését: Fıigazgatói pályázat: 
Szakorvosi Rendelıintézet Nagykáta 

és elektronikusan a humanpolitika1@gyemszi.hu e-mail címre. 

A pályázattal kapcsolatban érdeklıdni lehet elektronikusan: 

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 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:  

Pályázat benyújtásának határidejétıl számított 60 nap. 

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

A KÖZIGÁLLÁS publikálási id ıpontja: 2012. március 30. 

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

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

***  

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) 
pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a 
továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei 
önkormányzati intézmények és a Fıvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek 
átvételérıl szóló 2011. évi CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése, a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történı 
végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.), 
valamint a közalkalmazotti pályázatnak a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat 
ellátó szerv honlapján történı közzétételére vonatkozó részletes szabályokról szóló 388/2007. 
(XII. 23.) Korm. rendelet alapján: 

Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános 
Orvostudományi Kar Oktató Kórháza 

6000 Kecskemét, Nyíri út 38. 

fıigazgatói (intézményvezetıi) munkakör 

magasabb vezetıi megbízás 

közalkalmazotti jogviszony keretében történı betöltésére. 

Munkáltató: A vezetıi megbízás adása és visszavonása, valamint a fegyelmi jogkör 
gyakorlása tekintetében a nemzeti erıforrás miniszter, egyéb munkáltatói jogok tekintetében a 
GYEMSZI fıigazgatója. 

Munkakör: fıigazgató 

A jogviszony idıtartama: 5 éves határozott idıre szól, 3 hónapos próbaidı kikötésével. 

A vezetıi állás betöltésének várható idıpontja: 2012. július 16. napja 

A Fıigazgató feladata: Az önálló költségvetési szervként mőködı intézmény teljes 
munkaidıben történı vezetése. Ennek keretében, jogszabályi elıírások megtartásával és az 
intézmény alapító okiratában meghatározottak figyelembevételével irányítja, szervezi és 
ellenırzi a vezetése alatt álló intézményt. Rendszeresen ellenırzi, hogy az intézmény számra 
kitőzött feladatok a jogszabályoknak megfelelıen, határidıre és az intézmény érdekeinek 
megfelelıen teljesüljenek. 

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



Az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági mőködésének tervezése, szervezése 
továbbá: 

–    a költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása,  

–    az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogkör gyakorlása,  

–    az intézmény szakmai és gazdasági területeinek mőködésével kapcsolatos tervezési, 
szervezési tevékenység irányítása, a belsı kontrollrendszer mőködtetése, a nyújtott 
egészségügyi szolgáltatások folyamatos ellenırzése, 

–    részvétel az egészségügyi struktúra-átalakításban és a térségi munkamegosztás 
kialakításában az egészségügyi ellátások és a gazdasági-mőszaki feladatok területén, 

–    a térségi egészségszervezési központ menedzsmentjével és a GYEMSZI Intézmény-
felügyeleti és Vagyonkezelési Igazgatóságával való együttmőködés, 

–    a szervezeti és mőködési szabályzat elkészítése és a kötelezıen elıírt szabályzatok, 
továbbá az intézmény mőködését segítı egyéb szabályozások kiadása, 

–    az intézmény és a szervezeti egységek tevékenységének folyamatos értékelése, 

–    az orvosi és egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi 
dolgozók továbbképzésének biztosítása és felügyelete,  

–    a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, (nemzetközi 
intézményekkel) kapcsolattartás,  

–    minıségirányítási rendszer mőködtetése,  

–    ügyiratkezelés irányítása és ellenırzése. 

Illetmény és juttatások: 

A fıigazgató illetménye a Kjt. rendelkezései alapján, illetve az egészségügyi intézmény 
költségvetésének figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.  

Pályázati feltételek: 

A gyógyintézetek vezetıjének és vezetı-helyetteseinek képesítési követelményeirıl, 
valamint a vezetıi megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól 
szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján: 

–    (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintő végzettséggel, 

–    egészségügyi (szak) menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi menedzsment 
szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítéssel,  

–    legalább ötéves vezetıi gyakorlattal* rendelkezik, 



valamint: 

–    büntetlen elıélet, cselekvıképesség, 

–    széleskörő informatikai ismeretek,  

–    magasabb vezetı beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval 
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejőleg közalkalmazotti 
munkakörbe kinevezhetı,  

–    további munkaviszonyt, más vezetıi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzıi 
jogi védelem alá esı tevékenység kivételével – csak engedélyezés után létesíthet. 

A fıigazgatói megbízás az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrıl 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, fényképes szakmai önéletrajz, 

–    motivációs levél, 

–    az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, mely tartalmazza a 
szakmai helyzetelemzésre épülı és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó 
fejlesztési elképzeléseket, 

–    3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,  

–    hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez, 

–    nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezık és a 
döntéshozók részére történı sokszorosításához, továbbításához, 

–    a pályázati feltételként elıírt vezetıi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 

–    több típusú kórházban szerzett vezetıi tapasztalat, 

–    orvosi szakvizsga megléte, 

–    idegen nyelv ismerete, 

–    válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat. 

A pályázat benyújtásának határideje:  

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történı megjelenést követı 45 nap.  



A pályázati kiírás közzétételének helye:  

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

A pályázatok benyújtásának módja:  

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114, Pf. 32.) címére történı megküldésével. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot 
GYEMSZI/DAR/BKOK/01 , valamint a munkakör megnevezését: Fıigazgatói pályázat: 
Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános 
Orvostudományi Kar Oktató Kórháza 

és elektronikusan a humanpolitika3@gyemszi.hu e-mail címre. 

A pályázattal kapcsolatban érdeklıdni lehet elektronikusan: 

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 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:  

Pályázat benyújtásának határidejétıl számított 60 nap. 

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

A KÖZIGÁLLÁS publikálási id ıpontja: 2012. március 30. 

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

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

***  



A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) 
pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a 
továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei 
önkormányzati intézmények és a Fıvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek 
átvételérıl szóló 2011. évi CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése, a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történı 
végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.), 
valamint a közalkalmazotti pályázatnak a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat 
ellátó szerv honlapján történı közzétételére vonatkozó részletes szabályokról szóló 388/2007. 
(XII. 23.) Korm. rendelet alapján: 

Pándy Kálmán Megyei Kórház 

5700 Gyula, Semmelweis u. 1. 

fıigazgatói (intézményvezetıi) munkakör 

magasabb vezetıi megbízás 

közalkalmazotti jogviszony keretében történı betöltésére. 

Munkáltató: A vezetıi megbízás adása és visszavonása, valamint a fegyelmi jogkör 
gyakorlása tekintetében a nemzeti erıforrás miniszter, egyéb munkáltatói jogok tekintetében a 
GYEMSZI fıigazgatója. 

Munkakör: fıigazgató 

A jogviszony idıtartama: 5 éves határozott idıre szól, 3 hónapos próbaidı kikötésével. 

A vezetıi állás betöltésének várható idıpontja: 2012. július 16. napja 

A Fıigazgató feladata: Az önálló költségvetési szervként mőködı intézmény teljes 
munkaidıben történı vezetése. Ennek keretében, jogszabályi elıírások megtartásával és az 
intézmény alapító okiratában meghatározottak figyelembevételével irányítja, szervezi és 
ellenırzi a vezetése alatt álló intézményt. Rendszeresen ellenırzi, hogy az intézmény számra 
kitőzött feladatok a jogszabályoknak megfelelıen, határidıre és az intézmény érdekeinek 
megfelelıen teljesüljenek. 

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

Az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági mőködésének tervezése, szervezése 
továbbá: 

–    a költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása,  

–    az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogkör gyakorlása,  

–    az intézmény szakmai és gazdasági területeinek mőködésével kapcsolatos tervezési, 
szervezési tevékenység irányítása, a belsı kontrollrendszer mőködtetése, a nyújtott 
egészségügyi szolgáltatások folyamatos ellenırzése, 



–    részvétel az egészségügyi struktúra-átalakításban és a térségi munkamegosztás 
kialakításában az egészségügyi ellátások és a gazdasági-mőszaki feladatok területén, 

–    a térségi egészségszervezési központ menedzsmentjével és a GYEMSZI Intézmény-
felügyeleti és Vagyonkezelési Igazgatóságával való együttmőködés, 

–    a szervezeti és mőködési szabályzat elkészítése és a kötelezıen elıírt szabályzatok, 
továbbá az intézmény mőködését segítı egyéb szabályozások kiadása, 

–    az intézmény és a szervezeti egységek tevékenységének folyamatos értékelése, 

–    az orvosi és egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi 
dolgozók továbbképzésének biztosítása és felügyelete,  

–    a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, (nemzetközi 
intézményekkel) kapcsolattartás,  

–    minıségirányítási rendszer mőködtetése,  

–    ügyiratkezelés irányítása és ellenırzése. 

Illetmény és juttatások: 

A fıigazgató illetménye a Kjt. rendelkezései alapján, illetve az egészségügyi intézmény 
költségvetésének figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.  

Pályázati feltételek: 

A gyógyintézetek vezetıjének és vezetı-helyetteseinek képesítési követelményeirıl, 
valamint a vezetıi megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól 
szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján: 

–    (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintő végzettséggel, 

–    egészségügyi (szak) menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi menedzsment 
szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítéssel,  

–    legalább ötéves vezetıi gyakorlattal* rendelkezik, 

valamint: 

–    büntetlen elıélet, cselekvıképesség, 

–    széleskörő informatikai ismeretek,  

–    magasabb vezetı beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval 
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejőleg közalkalmazotti 
munkakörbe kinevezhetı,  



–    további munkaviszonyt, más vezetıi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzıi 
jogi védelem alá esı tevékenység kivételével – csak engedélyezés után létesíthet. 

A fıigazgatói megbízás az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrıl 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, fényképes szakmai önéletrajz, 

–    motivációs levél, 

–    az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, mely tartalmazza a 
szakmai helyzetelemzésre épülı és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó 
fejlesztési elképzeléseket, 

–    3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,  

–    hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez, 

–    nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezık és a 
döntéshozók részére történı sokszorosításához, továbbításához, 

–    a pályázati feltételként elıírt vezetıi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 

–    több típusú kórházban szerzett vezetıi tapasztalat, 

–    orvosi szakvizsga megléte, 

–    idegen nyelv ismerete, 

–    válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat. 

A pályázat benyújtásának határideje:  

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történı megjelenést követı 45 nap.  

A pályázati kiírás közzétételének helye:  

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

A pályázatok benyújtásának módja:  

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114, Pf. 32.) címére történı megküldésével. 



Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot 
GYEMSZI/DAR/PK/01 , valamint a munkakör megnevezését: Fıigazgatói pályázat: Pándy 
Kálmán Megyei Kórház 

és elektronikusan a humanpolitika3@gyemszi.hu e-mail címre. 

A pályázattal kapcsolatban érdeklıdni lehet elektronikusan: 

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 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:  

Pályázat benyújtásának határidejétıl számított 60 nap. 

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

A KÖZIGÁLLÁS publikálási id ıpontja: 2012. március 30. 

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

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

***  

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) 
pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a 
továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei 
önkormányzati intézmények és a Fıvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek 
átvételérıl szóló 2011. évi CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése, a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történı 
végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.), 
valamint a közalkalmazotti pályázatnak a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat 
ellátó szerv honlapján történı közzétételére vonatkozó részletes szabályokról szóló 388/2007. 
(XII. 23.) Korm. rendelet alapján: 



Csongrád Megye Mellkasi Betegségek Szakkórháza 

6772 Deszk, Alkotmány u. 36. 

fıigazgatói (intézményvezetıi) munkakör 

magasabb vezetıi megbízás 

közalkalmazotti jogviszony keretében történı betöltésére. 

Munkáltató: A vezetıi megbízás adása és visszavonása, valamint a fegyelmi jogkör 
gyakorlása tekintetében a nemzeti erıforrás miniszter, egyéb munkáltatói jogok tekintetében a 
GYEMSZI fıigazgatója. 

Munkakör: fıigazgató 

A jogviszony idıtartama: 5 éves határozott idıre szól, 3 hónapos próbaidı kikötésével. 

A vezetıi állás betöltésének várható idıpontja: 2012. július 16. napja 

A Fıigazgató feladata: Az önálló költségvetési szervként mőködı intézmény teljes 
munkaidıben történı vezetése. Ennek keretében, jogszabályi elıírások megtartásával és az 
intézmény alapító okiratában meghatározottak figyelembevételével irányítja, szervezi és 
ellenırzi a vezetése alatt álló intézményt. Rendszeresen ellenırzi, hogy az intézmény számra 
kitőzött feladatok a jogszabályoknak megfelelıen, határidıre és az intézmény érdekeinek 
megfelelıen teljesüljenek. 

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

Az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági mőködésének tervezése, szervezése 
továbbá: 

–    a költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása,  

–    az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogkör gyakorlása,  

–    az intézmény szakmai és gazdasági területeinek mőködésével kapcsolatos tervezési, 
szervezési tevékenység irányítása, a belsı kontrollrendszer mőködtetése, a nyújtott 
egészségügyi szolgáltatások folyamatos ellenırzése, 

–    részvétel az egészségügyi struktúra-átalakításban és a térségi munkamegosztás 
kialakításában az egészségügyi ellátások és a gazdasági-mőszaki feladatok területén, 

–    a térségi egészségszervezési központ menedzsmentjével és a GYEMSZI Intézmény-
felügyeleti és Vagyonkezelési Igazgatóságával való együttmőködés, 

–    a szervezeti és mőködési szabályzat elkészítése és a kötelezıen elıírt szabályzatok, 
továbbá az intézmény mőködését segítı egyéb szabályozások kiadása, 

–    az intézmény és a szervezeti egységek tevékenységének folyamatos értékelése, 



–    az orvosi és egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi 
dolgozók továbbképzésének biztosítása és felügyelete,  

–    a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, (nemzetközi 
intézményekkel) kapcsolattartás,  

–    minıségirányítási rendszer mőködtetése,  

–    ügyiratkezelés irányítása és ellenırzése. 

Illetmény és juttatások: 

A fıigazgató illetménye a Kjt. rendelkezései alapján, illetve az egészségügyi intézmény 
költségvetésének figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.  

Pályázati feltételek: 

A gyógyintézetek vezetıjének és vezetı-helyetteseinek képesítési követelményeirıl, 
valamint a vezetıi megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól 
szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján: 

–    (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintő végzettséggel, 

–    egészségügyi (szak) menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi menedzsment 
szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítéssel,  

–    legalább ötéves vezetıi gyakorlattal* rendelkezik, 

valamint: 

–    büntetlen elıélet, cselekvıképesség, 

–    széleskörő informatikai ismeretek,  

–    magasabb vezetı beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval 
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejőleg közalkalmazotti 
munkakörbe kinevezhetı,  

–    további munkaviszonyt, más vezetıi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzıi 
jogi védelem alá esı tevékenység kivételével – csak engedélyezés után létesíthet. 

A fıigazgatói megbízás az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrıl 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, fényképes szakmai önéletrajz, 



–    motivációs levél, 

–    az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, mely tartalmazza a 
szakmai helyzetelemzésre épülı és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó 
fejlesztési elképzeléseket, 

–    3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,  

–    hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez, 

–    nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezık és a 
döntéshozók részére történı sokszorosításához, továbbításához, 

–    a pályázati feltételként elıírt vezetıi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 

–    több típusú kórházban szerzett vezetıi tapasztalat, 

–    orvosi szakvizsga megléte, 

–    idegen nyelv ismerete, 

–    válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat. 

A pályázat benyújtásának határideje:  

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történı megjelenést követı 45 nap.  

A pályázati kiírás közzétételének helye:  

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

A pályázatok benyújtásának módja:  

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114, Pf. 32.) címére történı megküldésével. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot 
GYEMSZI/DAR/MBSZ/01 , valamint a munkakör megnevezését: Fıigazgatói pályázat: 
Csongrád Megye Mellkasi Betegségek Szakkórháza 

és elektronikusan a humanpolitika3@gyemszi.hu e-mail címre. 

A pályázattal kapcsolatban érdeklıdni lehet elektronikusan: 

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 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:  

Pályázat benyújtásának határidejétıl számított 60 nap. 

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

A KÖZIGÁLLÁS publikálási id ıpontja: 2012. március 30. 

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

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

***  

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) 
pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a 
továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei 
önkormányzati intézmények és a Fıvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek 
átvételérıl szóló 2011. évi CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése, a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történı 
végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.), 
valamint a közalkalmazotti pályázatnak a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat 
ellátó szerv honlapján történı közzétételére vonatkozó részletes szabályokról szóló 388/2007. 
(XII. 23.) Korm. rendelet alapján: 

Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház 

6600 Szentes, Sima Ferenc u. 44-58. 

fıigazgatói (intézményvezetıi) munkakör 

magasabb vezetıi megbízás 

közalkalmazotti jogviszony keretében történı betöltésére. 



Munkáltató: A vezetıi megbízás adása és visszavonása, valamint a fegyelmi jogkör 
gyakorlása tekintetében a nemzeti erıforrás miniszter, egyéb munkáltatói jogok tekintetében a 
GYEMSZI fıigazgatója. 

Munkakör: fıigazgató 

A jogviszony idıtartama: 5 éves határozott idıre szól, 3 hónapos próbaidı kikötésével. 

A vezetıi állás betöltésének várható idıpontja: 2012. július 16. napja 

A Fıigazgató feladata: Az önálló költségvetési szervként mőködı intézmény teljes 
munkaidıben történı vezetése. Ennek keretében, jogszabályi elıírások megtartásával és az 
intézmény alapító okiratában meghatározottak figyelembevételével irányítja, szervezi és 
ellenırzi a vezetése alatt álló intézményt. Rendszeresen ellenırzi, hogy az intézmény számra 
kitőzött feladatok a jogszabályoknak megfelelıen, határidıre és az intézmény érdekeinek 
megfelelıen teljesüljenek. 

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

Az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági mőködésének tervezése, szervezése 
továbbá: 

–    a költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása,  

–    az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogkör gyakorlása,  

–    az intézmény szakmai és gazdasági területeinek mőködésével kapcsolatos tervezési, 
szervezési tevékenység irányítása, a belsı kontrollrendszer mőködtetése, a nyújtott 
egészségügyi szolgáltatások folyamatos ellenırzése, 

–    részvétel az egészségügyi struktúra-átalakításban és a térségi munkamegosztás 
kialakításában az egészségügyi ellátások és a gazdasági-mőszaki feladatok területén, 

–    a térségi egészségszervezési központ menedzsmentjével és a GYEMSZI Intézmény-
felügyeleti és Vagyonkezelési Igazgatóságával való együttmőködés, 

–    a szervezeti és mőködési szabályzat elkészítése és a kötelezıen elıírt szabályzatok, 
továbbá az intézmény mőködését segítı egyéb szabályozások kiadása, 

–    az intézmény és a szervezeti egységek tevékenységének folyamatos értékelése, 

–    az orvosi és egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi 
dolgozók továbbképzésének biztosítása és felügyelete,  

–    a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, (nemzetközi 
intézményekkel) kapcsolattartás,  

–    minıségirányítási rendszer mőködtetése,  

–    ügyiratkezelés irányítása és ellenırzése. 



Illetmény és juttatások: 

A fıigazgató illetménye a Kjt. rendelkezései alapján, illetve az egészségügyi intézmény 
költségvetésének figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.  

Pályázati feltételek: 

A gyógyintézetek vezetıjének és vezetı-helyetteseinek képesítési követelményeirıl, 
valamint a vezetıi megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól 
szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján: 

–    (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintő végzettséggel, 

–    egészségügyi (szak) menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi menedzsment 
szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítéssel,  

–    legalább ötéves vezetıi gyakorlattal* rendelkezik, 

valamint: 

–    büntetlen elıélet, cselekvıképesség, 

–    széleskörő informatikai ismeretek,  

–    magasabb vezetı beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval 
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejőleg közalkalmazotti 
munkakörbe kinevezhetı,  

–    további munkaviszonyt, más vezetıi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzıi 
jogi védelem alá esı tevékenység kivételével – csak engedélyezés után létesíthet. 

A fıigazgatói megbízás az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrıl 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, fényképes szakmai önéletrajz, 

–    motivációs levél, 

–    az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, mely tartalmazza a 
szakmai helyzetelemzésre épülı és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó 
fejlesztési elképzeléseket, 

–    3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,  

–    hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez, 



–    nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezık és a 
döntéshozók részére történı sokszorosításához, továbbításához, 

–    a pályázati feltételként elıírt vezetıi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 

–    több típusú kórházban szerzett vezetıi tapasztalat, 

–    orvosi szakvizsga megléte, 

–    idegen nyelv ismerete, 

–    válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat. 

A pályázat benyújtásának határideje:  

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történı megjelenést követı 45 nap.  

A pályázati kiírás közzétételének helye:  

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

A pályázatok benyújtásának módja:  

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114, Pf. 32.) címére történı megküldésével. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot 
GYEMSZI/DAR/BI/01 , valamint a munkakör megnevezését: Fıigazgatói pályázat: 
Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház 

és elektronikusan a humanpolitika3@gyemszi.hu e-mail címre. 

A pályázattal kapcsolatban érdeklıdni lehet elektronikusan: 

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 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:  

Pályázat benyújtásának határidejétıl számított 60 nap. 



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

A KÖZIGÁLLÁS publikálási id ıpontja: 2012. március 30. 

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

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

***  

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) 
pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a 
továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei 
önkormányzati intézmények és a Fıvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek 
átvételérıl szóló 2011. évi CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése, a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történı 
végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.), 
valamint a közalkalmazotti pályázatnak a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat 
ellátó szerv honlapján történı közzétételére vonatkozó részletes szabályokról szóló 388/2007. 
(XII. 23.) Korm. rendelet alapján: 

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 

7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 20–32. 

fıigazgatói (intézményvezetıi) munkakör 

magasabb vezetıi megbízás 

közalkalmazotti jogviszony keretében történı betöltésére. 

Munkáltató: A vezetıi megbízás adása és visszavonása, valamint a fegyelmi jogkör 
gyakorlása tekintetében a nemzeti erıforrás miniszter, egyéb munkáltatói jogok tekintetében a 
GYEMSZI fıigazgatója. 

Munkakör: fıigazgató 

A jogviszony idıtartama: 5 éves határozott idıre szól, 3 hónapos próbaidı kikötésével. 

A vezetıi állás betöltésének várható idıpontja: 2012. július 16. napja 

A Fıigazgató feladata: Az önálló költségvetési szervként mőködı intézmény teljes 
munkaidıben történı vezetése. Ennek keretében, jogszabályi elıírások megtartásával és az 



intézmény alapító okiratában meghatározottak figyelembevételével irányítja, szervezi és 
ellenırzi a vezetése alatt álló intézményt. Rendszeresen ellenırzi, hogy az intézmény számra 
kitőzött feladatok a jogszabályoknak megfelelıen, határidıre és az intézmény érdekeinek 
megfelelıen teljesüljenek. 

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

Az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági mőködésének tervezése, szervezése 
továbbá: 

–    a költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása,  

–    az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogkör gyakorlása,  

–    az intézmény szakmai és gazdasági területeinek mőködésével kapcsolatos tervezési, 
szervezési tevékenység irányítása, a belsı kontrollrendszer mőködtetése, a nyújtott 
egészségügyi szolgáltatások folyamatos ellenırzése, 

–    részvétel az egészségügyi struktúra-átalakításban és a térségi munkamegosztás 
kialakításában az egészségügyi ellátások és a gazdasági-mőszaki feladatok területén, 

–    a térségi egészségszervezési központ menedzsmentjével és a GYEMSZI Intézmény-
felügyeleti és Vagyonkezelési Igazgatóságával való együttmőködés, 

–    a szervezeti és mőködési szabályzat elkészítése és a kötelezıen elıírt szabályzatok, 
továbbá az intézmény mőködését segítı egyéb szabályozások kiadása, 

–    az intézmény és a szervezeti egységek tevékenységének folyamatos értékelése, 

–    az orvosi és egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi 
dolgozók továbbképzésének biztosítása és felügyelete,  

–    a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, (nemzetközi 
intézményekkel) kapcsolattartás,  

–    minıségirányítási rendszer mőködtetése,  

–    ügyiratkezelés irányítása és ellenırzése. 

Illetmény és juttatások: 

A fıigazgató illetménye a Kjt. rendelkezései alapján, illetve az egészségügyi intézmény 
költségvetésének figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.  

Pályázati feltételek: 

A gyógyintézetek vezetıjének és vezetı-helyetteseinek képesítési követelményeirıl, 
valamint a vezetıi megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól 
szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján: 



–    (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintő végzettséggel, 

–    egészségügyi (szak) menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi menedzsment 
szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítéssel,  

–    legalább ötéves vezetıi gyakorlattal* rendelkezik, 

valamint: 

–    büntetlen elıélet, cselekvıképesség, 

–    széleskörő informatikai ismeretek,  

–    magasabb vezetı beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval 
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejőleg közalkalmazotti 
munkakörbe kinevezhetı,  

–    további munkaviszonyt, más vezetıi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzıi 
jogi védelem alá esı tevékenység kivételével – csak engedélyezés után létesíthet. 

A fıigazgatói megbízás az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrıl 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, fényképes szakmai önéletrajz, 

–    motivációs levél, 

–    az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, mely tartalmazza a 
szakmai helyzetelemzésre épülı és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó 
fejlesztési elképzeléseket, 

–    3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,  

–    hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez, 

–    nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezık és a 
döntéshozók részére történı sokszorosításához, továbbításához, 

–    a pályázati feltételként elıírt vezetıi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 

–    több típusú kórházban szerzett vezetıi tapasztalat, 

–    orvosi szakvizsga megléte, 



–    idegen nyelv ismerete, 

–    válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat. 

A pályázat benyújtásának határideje:  

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történı megjelenést követı 45 nap.  

A pályázati kiírás közzétételének helye:  

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

A pályázatok benyújtásának módja:  

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114, Pf. 32.) címére történı megküldésével. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot 
GYEMSZI/DDR/KM/01 , valamint a munkakör megnevezését: Fıigazgatói pályázat: 
Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 

és elektronikusan a humanpolitika4@gyemszi.hu e-mail címre. 

A pályázattal kapcsolatban érdeklıdni lehet elektronikusan: 

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 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:  

Pályázat benyújtásának határidejétıl számított 60 nap. 

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

A KÖZIGÁLLÁS publikálási id ıpontja: 2012. március 30. 

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

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

***  

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) 
pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a 
továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei 
önkormányzati intézmények és a Fıvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek 
átvételérıl szóló 2011. évi CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése, a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történı 
végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.), 
valamint a közalkalmazotti pályázatnak a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat 
ellátó szerv honlapján történı közzétételére vonatkozó részletes szabályokról szóló 388/2007. 
(XII. 23.) Korm. rendelet alapján: 

Tolna Megyei Balassa János Kórház 

7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 5–7. 

fıigazgatói (intézményvezetıi) munkakör 

magasabb vezetıi megbízás 

közalkalmazotti jogviszony keretében történı betöltésére. 

Munkáltató: A vezetıi megbízás adása és visszavonása, valamint a fegyelmi jogkör 
gyakorlása tekintetében a nemzeti erıforrás miniszter, egyéb munkáltatói jogok tekintetében a 
GYEMSZI fıigazgatója. 

Munkakör: fıigazgató 

A jogviszony idıtartama: 5 éves határozott idıre szól, 3 hónapos próbaidı kikötésével. 

A vezetıi állás betöltésének várható idıpontja: 2012. július 16. napja 

A Fıigazgató feladata: Az önálló költségvetési szervként mőködı intézmény teljes 
munkaidıben történı vezetése. Ennek keretében, jogszabályi elıírások megtartásával és az 
intézmény alapító okiratában meghatározottak figyelembevételével irányítja, szervezi és 
ellenırzi a vezetése alatt álló intézményt. Rendszeresen ellenırzi, hogy az intézmény számra 
kitőzött feladatok a jogszabályoknak megfelelıen, határidıre és az intézmény érdekeinek 
megfelelıen teljesüljenek. 

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



Az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági mőködésének tervezése, szervezése 
továbbá: 

–    a költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása,  

–    az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogkör gyakorlása,  

–    az intézmény szakmai és gazdasági területeinek mőködésével kapcsolatos tervezési, 
szervezési tevékenység irányítása, a belsı kontrollrendszer mőködtetése, a nyújtott 
egészségügyi szolgáltatások folyamatos ellenırzése, 

–    részvétel az egészségügyi struktúra-átalakításban és a térségi munkamegosztás 
kialakításában az egészségügyi ellátások és a gazdasági-mőszaki feladatok területén, 

–    a térségi egészségszervezési központ menedzsmentjével és a GYEMSZI Intézmény-
felügyeleti és Vagyonkezelési Igazgatóságával való együttmőködés, 

–    a szervezeti és mőködési szabályzat elkészítése és a kötelezıen elıírt szabályzatok, 
továbbá az intézmény mőködését segítı egyéb szabályozások kiadása, 

–    az intézmény és a szervezeti egységek tevékenységének folyamatos értékelése, 

–    az orvosi és egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi 
dolgozók továbbképzésének biztosítása és felügyelete,  

–    a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, (nemzetközi 
intézményekkel) kapcsolattartás,  

–    minıségirányítási rendszer mőködtetése,  

–    ügyiratkezelés irányítása és ellenırzése. 

Illetmény és juttatások: 

A fıigazgató illetménye a Kjt. rendelkezései alapján, illetve az egészségügyi intézmény 
költségvetésének figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.  

Pályázati feltételek: 

A gyógyintézetek vezetıjének és vezetı-helyetteseinek képesítési követelményeirıl, 
valamint a vezetıi megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól 
szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján: 

–    (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintő végzettséggel, 

–    egészségügyi (szak) menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi menedzsment 
szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítéssel,  

–    legalább ötéves vezetıi gyakorlattal* rendelkezik, 



–    valamint: 

–    büntetlen elıélet, cselekvıképesség, 

–    széleskörő informatikai ismeretek,  

–    magasabb vezetı beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval 
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejőleg közalkalmazotti 
munkakörbe kinevezhetı,  

–    további munkaviszonyt, más vezetıi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzıi 
jogi védelem alá esı tevékenység kivételével – csak engedélyezés után létesíthet. 

A fıigazgatói megbízás az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrıl 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, fényképes szakmai önéletrajz, 

–    motivációs levél, 

–    az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, mely tartalmazza a 
szakmai helyzetelemzésre épülı és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó 
fejlesztési elképzeléseket, 

–    3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,  

–    hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez, 

–    nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezık és a 
döntéshozók részére történı sokszorosításához, továbbításához, 

–    a pályázati feltételként elıírt vezetıi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 

–    több típusú kórházban szerzett vezetıi tapasztalat, 

–    orvosi szakvizsga megléte, 

–    idegen nyelv ismerete, 

–    válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat. 

A pályázat benyújtásának határideje:  

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történı megjelenést követı 45 nap.  



A pályázati kiírás közzétételének helye:  

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

A pályázatok benyújtásának módja:  

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114, Pf. 32.) címére történı megküldésével. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot 
GYEMSZI/DDR/BJ/01 , valamint a munkakör megnevezését: Fıigazgatói pályázat: Tolna 
Megyei Balassa János Kórház 

és elektronikusan a humanpolitika4@gyemszi.hu e-mail címre. 

A pályázattal kapcsolatban érdeklıdni lehet elektronikusan: 

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 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:  

Pályázat benyújtásának határidejétıl számított 60 nap. 

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

A KÖZIGÁLLÁS publikálási id ıpontja: 2012. március 30. 

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

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

***  



A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) 
pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a 
továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei 
önkormányzati intézmények és a Fıvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek 
átvételérıl szóló 2011. évi CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése, a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történı 
végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.), 
valamint a közalkalmazotti pályázatnak a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat 
ellátó szerv honlapján történı közzétételére vonatkozó részletes szabályokról szóló 388/2007. 
(XII. 23.) Korm. rendelet alapján: 

Veszprém Megyei Tüdıgyógyintézet Farkasgyepő 

8582 Farkasgyepő, 049/2 hrsz. 

fıigazgatói (intézményvezetıi) munkakör 

magasabb vezetıi megbízás 

közalkalmazotti jogviszony keretében történı betöltésére. 

Munkáltató: A vezetıi megbízás adása és visszavonása, valamint a fegyelmi jogkör 
gyakorlása tekintetében a nemzeti erıforrás miniszter, egyéb munkáltatói jogok tekintetében a 
GYEMSZI fıigazgatója. 

Munkakör: fıigazgató 

A jogviszony idıtartama: 5 éves határozott idıre szól, 3 hónapos próbaidı kikötésével. 

A vezetıi állás betöltésének várható idıpontja: 2012. július 16. napja 

A Fıigazgató feladata: Az önálló költségvetési szervként mőködı intézmény teljes 
munkaidıben történı vezetése. Ennek keretében, jogszabályi elıírások megtartásával és az 
intézmény alapító okiratában meghatározottak figyelembevételével irányítja, szervezi és 
ellenırzi a vezetése alatt álló intézményt. Rendszeresen ellenırzi, hogy az intézmény számra 
kitőzött feladatok a jogszabályoknak megfelelıen, határidıre és az intézmény érdekeinek 
megfelelıen teljesüljenek. 

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

Az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági mőködésének tervezése, szervezése 
továbbá: 

–    a költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása,  

–    az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogkör gyakorlása,  

–    az intézmény szakmai és gazdasági területeinek mőködésével kapcsolatos tervezési, 
szervezési tevékenység irányítása, a belsı kontrollrendszer mőködtetése, a nyújtott 
egészségügyi szolgáltatások folyamatos ellenırzése, 



–    részvétel az egészségügyi struktúra-átalakításban és a térségi munkamegosztás 
kialakításában az egészségügyi ellátások és a gazdasági-mőszaki feladatok területén, 

–    a térségi egészségszervezési központ menedzsmentjével és a GYEMSZI Intézmény-
felügyeleti és Vagyonkezelési Igazgatóságával való együttmőködés, 

–    a szervezeti és mőködési szabályzat elkészítése és a kötelezıen elıírt szabályzatok, 
továbbá az intézmény mőködését segítı egyéb szabályozások kiadása, 

–    az intézmény és a szervezeti egységek tevékenységének folyamatos értékelése, 

–    az orvosi és egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi 
dolgozók továbbképzésének biztosítása és felügyelete,  

–    a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, (nemzetközi 
intézményekkel) kapcsolattartás,  

–    minıségirányítási rendszer mőködtetése,  

–    ügyiratkezelés irányítása és ellenırzése. 

Illetmény és juttatások: 

A fıigazgató illetménye a Kjt. rendelkezései alapján, illetve az egészségügyi intézmény 
költségvetésének figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.  

Pályázati feltételek: 

A gyógyintézetek vezetıjének és vezetı-helyetteseinek képesítési követelményeirıl, 
valamint a vezetıi megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól 
szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján: 

–    (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintő végzettséggel, 

–    egészségügyi (szak) menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi menedzsment 
szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítéssel,  

–    legalább ötéves vezetıi gyakorlattal* rendelkezik, 

valamint: 

–    büntetlen elıélet, cselekvıképesség, 

–    széleskörő informatikai ismeretek,  

–    magasabb vezetı beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval 
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejőleg közalkalmazotti 
munkakörbe kinevezhetı,  



–    további munkaviszonyt, más vezetıi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzıi 
jogi védelem alá esı tevékenység kivételével – csak engedélyezés után létesíthet. 

A fıigazgatói megbízás az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrıl 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, fényképes szakmai önéletrajz, 

–    motivációs levél, 

–    az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, mely tartalmazza a 
szakmai helyzetelemzésre épülı és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó 
fejlesztési elképzeléseket, 

–    3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,  

–    hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez, 

–    nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezık és a 
döntéshozók részére történı sokszorosításához, továbbításához, 

–    a pályázati feltételként elıírt vezetıi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 

több típusú kórházban szerzett vezetıi tapasztalat, 

orvosi szakvizsga megléte, 

idegen nyelv ismerete, 

válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat. 

A pályázat benyújtásának határideje:  

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történı megjelenést követı 45 nap.  

A pályázati kiírás közzétételének helye:  

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

A pályázatok benyújtásának módja:  

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114, Pf. 32.) címére történı megküldésével. 



Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot 
GYEMSZI/NYDR/TF/01 , valamint a munkakör megnevezését: Fıigazgatói pályázat: 
Veszprém Megyei Tüdıgyógyintézet Farkasgyepő 

és elektronikusan a humanpolitika5@gyemszi.hu e-mail címre. 

A pályázattal kapcsolatban érdeklıdni lehet elektronikusan: 

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 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:  

Pályázat benyújtásának határidejétıl számított 60 nap. 

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

A KÖZIGÁLLÁS publikálási id ıpontja: 2012. március 30. 

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

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

***  

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) 
pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a 
továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei 
önkormányzati intézmények és a Fıvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek 
átvételérıl szóló 2011. évi CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése, a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történı 
végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.), 
valamint a közalkalmazotti pályázatnak a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat 
ellátó szerv honlapján történı közzétételére vonatkozó részletes szabályokról szóló 388/2007. 
(XII. 23.) Korm. rendelet alapján: 



Zala Megyei Kórház 

8900 Zalaegerszeg, Zrínyi M. u. 1. 

fıigazgatói (intézményvezetıi) munkakör 

magasabb vezetıi megbízás 

közalkalmazotti jogviszony keretében történı betöltésére. 

Munkáltató: A vezetıi megbízás adása és visszavonása, valamint a fegyelmi jogkör 
gyakorlása tekintetében a nemzeti erıforrás miniszter, egyéb munkáltatói jogok tekintetében a 
GYEMSZI fıigazgatója. 

Munkakör: fıigazgató 

A jogviszony idıtartama: 5 éves határozott idıre szól, 3 hónapos próbaidı kikötésével. 

A vezetıi állás betöltésének várható idıpontja: 2012. július 16. napja 

A Fıigazgató feladata: Az önálló költségvetési szervként mőködı intézmény teljes 
munkaidıben történı vezetése. Ennek keretében, jogszabályi elıírások megtartásával és az 
intézmény alapító okiratában meghatározottak figyelembevételével irányítja, szervezi és 
ellenırzi a vezetése alatt álló intézményt. Rendszeresen ellenırzi, hogy az intézmény számra 
kitőzött feladatok a jogszabályoknak megfelelıen, határidıre és az intézmény érdekeinek 
megfelelıen teljesüljenek. 

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

Az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági mőködésének tervezése, szervezése 
továbbá: 

–    a költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása,  

–    az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogkör gyakorlása,  

–    az intézmény szakmai és gazdasági területeinek mőködésével kapcsolatos tervezési, 
szervezési tevékenység irányítása, a belsı kontrollrendszer mőködtetése, a nyújtott 
egészségügyi szolgáltatások folyamatos ellenırzése, 

–    részvétel az egészségügyi struktúra-átalakításban és a térségi munkamegosztás 
kialakításában az egészségügyi ellátások és a gazdasági-mőszaki feladatok területén, 

–    a térségi egészségszervezési központ menedzsmentjével és a GYEMSZI Intézmény-
felügyeleti és Vagyonkezelési Igazgatóságával való együttmőködés, 

–    a szervezeti és mőködési szabályzat elkészítése és a kötelezıen elıírt szabályzatok, 
továbbá az intézmény mőködését segítı egyéb szabályozások kiadása, 

–    az intézmény és a szervezeti egységek tevékenységének folyamatos értékelése, 



–    az orvosi és egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi 
dolgozók továbbképzésének biztosítása és felügyelete,  

–    a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, (nemzetközi 
intézményekkel) kapcsolattartás,  

–    minıségirányítási rendszer mőködtetése,  

–    ügyiratkezelés irányítása és ellenırzése. 

Illetmény és juttatások: 

A fıigazgató illetménye a Kjt. rendelkezései alapján, illetve az egészségügyi intézmény 
költségvetésének figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.  

Pályázati feltételek: 

A gyógyintézetek vezetıjének és vezetı-helyetteseinek képesítési követelményeirıl, 
valamint a vezetıi megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól 
szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján: 

–    (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintő végzettséggel, 

–    egészségügyi (szak) menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi menedzsment 
szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítéssel,  

–    legalább ötéves vezetıi gyakorlattal* rendelkezik, 

valamint: 

–    büntetlen elıélet, cselekvıképesség, 

–    széleskörő informatikai ismeretek,  

–    magasabb vezetı beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval 
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejőleg közalkalmazotti 
munkakörbe kinevezhetı,  

–    további munkaviszonyt, más vezetıi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzıi 
jogi védelem alá esı tevékenység kivételével – csak engedélyezés után létesíthet. 

A fıigazgatói megbízás az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrıl 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, fényképes szakmai önéletrajz, 



–    motivációs levél, 

–    az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, mely tartalmazza a 
szakmai helyzetelemzésre épülı és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó 
fejlesztési elképzeléseket, 

–    3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,  

–    hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez, 

–    nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezık és a 
döntéshozók részére történı sokszorosításához, továbbításához, 

–    a pályázati feltételként elıírt vezetıi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 

–    több típusú kórházban szerzett vezetıi tapasztalat, 

–    orvosi szakvizsga megléte, 

–    idegen nyelv ismerete, 

–    válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat. 

A pályázat benyújtásának határideje:  

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történı megjelenést követı 45 nap.  

A pályázati kiírás közzétételének helye:  

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

A pályázatok benyújtásának módja:  

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114, Pf. 32.) címére történı megküldésével. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot 
GYEMSZI/NYDR/ZM/01 , valamint a munkakör megnevezését: Fıigazgatói pályázat: Zala 
Megyei Kórház 

és elektronikusan a humanpolitika5@gyemszi.hu e-mail címre. 

A pályázattal kapcsolatban érdeklıdni lehet elektronikusan: 

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 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:  

Pályázat benyújtásának határidejétıl számított 60 nap. 

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

A KÖZIGÁLLÁS publikálási id ıpontja: 2012. március 30. 

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

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

***  

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) 
pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a 
továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei 
önkormányzati intézmények és a Fıvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek 
átvételérıl szóló 2011. évi CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése, a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történı 
végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.), 
valamint a közalkalmazotti pályázatnak a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat 
ellátó szerv honlapján történı közzétételére vonatkozó részletes szabályokról szóló 388/2007. 
(XII. 23.) Korm. rendelet alapján: 

BAZ Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház 

3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72–76. 

fıigazgatói (intézményvezetıi) 

munkakör 

magasabb vezetıi megbízás 

közalkalmazotti jogviszony keretében történı betöltésére. 



Munkáltató: A vezetıi megbízás adása és visszavonása, valamint a fegyelmi jogkör 
gyakorlása tekintetében a nemzeti erıforrás miniszter, egyéb munkáltatói jogok tekintetében a 
GYEMSZI fıigazgatója. 

Munkakör: fıigazgató 

A jogviszony idıtartama: 5 éves határozott idıre szól, 3 hónapos próbaidı kikötésével. 

A vezetıi állás betöltésének várható idıpontja: 2012. július 16. napja 

A Fıigazgató feladata: Az önálló költségvetési szervként mőködı intézmény teljes 
munkaidıben történı vezetése. Ennek keretében, jogszabályi elıírások megtartásával és az 
intézmény alapító okiratában meghatározottak figyelembevételével irányítja, szervezi és 
ellenırzi a vezetése alatt álló intézményt. Rendszeresen ellenırzi, hogy az intézmény számra 
kitőzött feladatok a jogszabályoknak megfelelıen, határidıre és az intézmény érdekeinek 
megfelelıen teljesüljenek. 

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

Az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági mőködésének tervezése, szervezése 
továbbá: 

–    a költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása,  

–    az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogkör gyakorlása,  

–    az intézmény szakmai és gazdasági területeinek mőködésével kapcsolatos tervezési, 
szervezési tevékenység irányítása, a belsı kontrollrendszer mőködtetése, a nyújtott 
egészségügyi szolgáltatások folyamatos ellenırzése, 

–    részvétel az egészségügyi struktúra-átalakításban és a térségi munkamegosztás 
kialakításában az egészségügyi ellátások és a gazdasági-mőszaki feladatok területén, 

–    a térségi egészségszervezési központ menedzsmentjével és a GYEMSZI Intézmény-
felügyeleti és Vagyonkezelési Igazgatóságával való együttmőködés, 

–    a szervezeti és mőködési szabályzat elkészítése és a kötelezıen elıírt szabályzatok, 
továbbá az intézmény mőködését segítı egyéb szabályozások kiadása, 

–    az intézmény és a szervezeti egységek tevékenységének folyamatos értékelése, 

–    az orvosi és egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi 
dolgozók továbbképzésének biztosítása és felügyelete,  

–    a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, (nemzetközi 
intézményekkel) kapcsolattartás,  

–    minıségirányítási rendszer mőködtetése,  

–    ügyiratkezelés irányítása és ellenırzése. 



Illetmény és juttatások: 

A fıigazgató illetménye a Kjt. rendelkezései alapján, illetve az egészségügyi intézmény 
költségvetésének figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.  

Pályázati feltételek: 

A gyógyintézetek vezetıjének és vezetı-helyetteseinek képesítési követelményeirıl, 
valamint a vezetıi megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól 
szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján: 

–    (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintő végzettséggel, 

–    egészségügyi (szak) menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi menedzsment 
szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítéssel,  

–    legalább ötéves vezetıi gyakorlattal* rendelkezik, 

valamint: 

–    büntetlen elıélet, cselekvıképesség, 

–    széleskörő informatikai ismeretek,  

–    magasabb vezetı beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval 
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejőleg közalkalmazotti 
munkakörbe kinevezhetı,  

–    további munkaviszonyt, más vezetıi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzıi 
jogi védelem alá esı tevékenység kivételével – csak engedélyezés után létesíthet. 

A fıigazgatói megbízás az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrıl 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, fényképes szakmai önéletrajz, 

–    motivációs levél, 

–    az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, mely tartalmazza a 
szakmai helyzetelemzésre épülı és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó 
fejlesztési elképzeléseket, 

–    3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,  

–    hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez, 



–    nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezık és a 
döntéshozók részére történı sokszorosításához, továbbításához, 

–    a pályázati feltételként elıírt vezetıi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 

–    több típusú kórházban szerzett vezetıi tapasztalat, 

–    orvosi szakvizsga megléte, 

–    idegen nyelv ismerete, 

–    válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat. 

A pályázat benyújtásának határideje:  

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történı megjelenést követı 45 nap.  

A pályázati kiírás közzétételének helye:  

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

A pályázatok benyújtásának módja:  

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114, Pf. 32.) címére történı megküldésével. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot 
GYEMSZI/ÉMR/BAZ/01 , valamint a munkakör megnevezését: Fıigazgatói pályázat: BAZ 
Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház 

és elektronikusan a humanpolitika6@gyemszi.hu e-mail címre. 

A pályázattal kapcsolatban érdeklıdni lehet elektronikusan: 

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 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:  

Pályázat benyújtásának határidejétıl számított 60 nap. 



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

A KÖZIGÁLLÁS publikálási id ıpontja: 2012. március 30. 

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

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

Pályázati hirdetmények egészségügyi szakképesítéshez nem kötött 

vezetıi és egyéb állásokra 

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) 
pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a 
továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, 22/B. §-a, és a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi 
XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 192/B. § (2) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történı végrehajtásáról szóló 
356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 7. §-a és a megyei 
önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi 
Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérıl szóló 2011. évi CLIV. törvény 
14. § (4) bekezdése alapján: 

Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelıintézet 

1106 Budapest, Maglódi út 89–91. 

gazdasági igazgatói 

munkakör 

munkaviszony keretében történı betöltésére. 

Munkáltató:  Munkaviszony létesítése, megszüntetése tekintetében a nemzeti erıforrás 
miniszter, az egyéb munkáltatói jogok tekintetében a GYEMSZI fıigazgatója.  

Munkakör: gazdasági igazgató 

A jogviszony idıtartama: 5 éves határozott idıre szól, 3 hónapos próbaidı kikötésével. 

A munkakör betölthetıségének kezdı napja várhatóan: 2012. július 16. 

A Gazdasági igazgató feladata: a szervezet mőködésével összefüggı gazdasági, 
pénzügyi és a számviteli rendszer stratégiájának kialakítása és mőködtetése a mindenkor 



hatályos jogszabályok figyelembe vételével, teljes munkaidıben történı munkavégzés 
keretében. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:     

A gazdasági szervezetet irányítása, ezen belül többek között:  

–    a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok 
ellátása, 

–    az intézmény mőködésével összefüggı gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelıs 
irányítása, 

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

–    az intézmény éves költségvetésének és az elıírt 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 
elıírások érvényesítése.  

Munkabér:  

A gazdasági igazgató munkabére az Mt. 192/B. § (2) bekezdésének, illetve az 
egészségügyi intézmény költségvetésének figyelembevételével differenciáltan kerül 
megállapításra.  

Pályázati feltételek: 

A gyógyintézetek vezetıjének és vezetı-helyetteseinek képesítési követelményeirıl, 
valamint a vezetıi megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól 
szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján: 

–    szakirányú felsıfokú iskolai végzettség vagy felsıfokú iskolai végzettség és emellett 
mérlegképes könyvelıi vagy ezzel egyenértékő szakképesítés, valamint 

–    legalább hároméves – egészségügy területén szerzett – vezetıi gyakorlat. 

–    a gazdasági vezetınek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása 
tekintetében szerepelnie kell a számvitelrıl 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 felsıfokú végzettség tekintetében 
a közgazdasági (pénzügyi) felsıoktatásban alapképzésben szerezhetı képesítéseket kell 
irányadónak tekinteni. 

valamint: 



–    büntetlen elıélet,  

–    cselekvıképesség, 

–    széleskörő informatikai ismeretek,  

–    további munkaviszonyt, más vezetıi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzıi 
jogi védelem alá esı tevékenység kivételével – csak engedélyezés után létesíthetı. 

A gazdasági igazgatói munkakör betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségekrıl 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, fényképes szakmai önéletrajz, 

–    motivációs levél, 

–    az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, 

–    3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,  

–    hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez, 

–    nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezık és a 
döntéshozók részére történı sokszorosításához, továbbításához, 

–    a pályázati feltételként elıírt vezetıi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent:  

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

–    közbeszerzési eljárásokra vonatkozó képzettség, illetve gyakorlat, 

–    idegen nyelv ismerete. 

A pályázat benyújtásának határideje:  

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történı megjelenést követı 45 nap.  

A pályázati kiírás közzétételének helye: 2012. március 30. 

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



A pályázati kiírás közzétételének helye:  

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114, Pf. 32.) címére történı megküldésével. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot 
GYEMSZI/BP/BZS/02, valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági igazgatói pályázat: 
Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelıintézet 

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

A pályázattal kapcsolatban érdeklıdni lehet elektronikus úton:  

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

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:  

Pályázat benyújtásának határidejétıl számított 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 
határidejétıl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre kerülnek. 

*** 

*** 

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) 
pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a 
továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, 22/B. §-a, és a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi 
XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 192/B. § (2) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történı végrehajtásáról szóló 
356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 7. §-a és a megyei 
önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi 
Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérıl szóló 2011. évi CLIV. törvény 
14. § (4) bekezdése alapján: 

Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelıintézet 



1097 Budapest, Nagyvárad tér 1. 

gazdasági igazgatói 

munkakör 

munkaviszony keretében történı betöltésére. 

Munkáltató:  Munkaviszony létesítése, megszüntetése tekintetében a nemzeti erıforrás 
miniszter, az egyéb munkáltatói jogok tekintetében a GYEMSZI fıigazgatója.  

Munkakör: gazdasági igazgató 

A jogviszony idıtartama: 5 éves határozott idıre szól, 3 hónapos próbaidı kikötésével. 

A munkakör betölthetıségének kezdı napja várhatóan: 2012. július 16. 

A Gazdasági igazgató feladata: a szervezet mőködésével összefüggı gazdasági, 
pénzügyi és a számviteli rendszer stratégiájának kialakítása és mőködtetése a mindenkor 
hatályos jogszabályok figyelembe vételével, teljes munkaidıben történı munkavégzés 
keretében. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

A gazdasági szervezetet irányítása, ezen belül többek között:  

–    a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok 
ellátása, 

–    az intézmény mőködésével összefüggı gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelıs 
irányítása, 

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

–    az intézmény éves költségvetésének és az elıírt 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 
elıírások érvényesítése.  

Munkabér:  

A gazdasági igazgató munkabére az Mt. 192/B. § (2) bekezdésének, illetve az 
egészségügyi intézmény költségvetésének figyelembevételével differenciáltan kerül 
megállapításra.  

Pályázati feltételek: 



A gyógyintézetek vezetıjének és vezetı-helyetteseinek képesítési követelményeirıl, 
valamint a vezetıi megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól 
szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján: 

–    szakirányú felsıfokú iskolai végzettség vagy felsıfokú iskolai végzettség és emellett 
mérlegképes könyvelıi vagy ezzel egyenértékő szakképesítés, valamint 

–    legalább hároméves – egészségügy területén szerzett – vezetıi gyakorlat. 

–    a gazdasági vezetınek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása 
tekintetében szerepelnie kell a számvitelrıl 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 felsıfokú végzettség tekintetében 
a közgazdasági (pénzügyi) felsıoktatásban alapképzésben szerezhetı képesítéseket kell 
irányadónak tekinteni. 

valamint: 

–    büntetlen elıélet,  

–    cselekvıképesség, 

–    széleskörő informatikai ismeretek,  

–    további munkaviszonyt, más vezetıi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzıi 
jogi védelem alá esı tevékenység kivételével – csak engedélyezés után létesíthetı. 

A gazdasági igazgatói munkakör betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségekrıl 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, fényképes szakmai önéletrajz, 

–    motivációs levél, 

–    az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, 

–    3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,  

–    hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez, 

–    nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezık és a 
döntéshozók részére történı sokszorosításához, továbbításához, 



–    a pályázati feltételként elıírt vezetıi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent:  

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

–    közbeszerzési eljárásokra vonatkozó képzettség, illetve gyakorlat, 

–    idegen nyelv ismerete. 

A pályázat benyújtásának határideje:  

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történı megjelenést követı 45 nap.  

A pályázati kiírás közzétételének helye: 2012. március 30. 

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

A pályázati kiírás közzétételének helye:  

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114, Pf. 32.) címére történı megküldésével. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot 
GYEMSZI/BP/ESZSZK/02, valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági igazgatói 
pályázat: Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelıintézet 

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

A pályázattal kapcsolatban érdeklıdni lehet elektronikus úton:  

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

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:  

Pályázat benyújtásának határidejétıl számított 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 
határidejétıl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre kerülnek. 

*** 

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) 
pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a 
továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, 22/B. §-a, és a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi 
XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 192/B. § (2) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történı végrehajtásáról szóló 
356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 7. §-a és a megyei 
önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi 
Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérıl szóló 2011. évi CLIV. törvény 
14. § (4) bekezdése alapján: 

Heim Pál Gyermekkórház 

1089 Budapest, Üllıi út 86. 

gazdasági igazgatói 

munkakör 

munkaviszony keretében történı betöltésére. 

Munkáltató:  Munkaviszony létesítése, megszüntetése tekintetében a nemzeti erıforrás 
miniszter, az egyéb munkáltatói jogok tekintetében a GYEMSZI fıigazgatója.  

Munkakör: gazdasági igazgató 

A jogviszony idıtartama: 5 éves határozott idıre szól, 3 hónapos próbaidı kikötésével. 

A munkakör betölthetıségének kezdı napja várhatóan: 2012. július 16. 

A Gazdasági igazgató feladata: a szervezet mőködésével összefüggı gazdasági, 
pénzügyi és a számviteli rendszer stratégiájának kialakítása és mőködtetése a mindenkor 
hatályos jogszabályok figyelembe vételével, teljes munkaidıben történı munkavégzés 
keretében. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

A gazdasági szervezetet irányítása, ezen belül többek között:  

–    a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok 
ellátása, 

–    az intézmény mőködésével összefüggı gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelıs 
irányítása, 



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

–    az intézmény éves költségvetésének és az elıírt 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 
elıírások érvényesítése.  

Munkabér:  

A gazdasági igazgató munkabére az Mt. 192/B. § (2) bekezdésének, illetve az 
egészségügyi intézmény költségvetésének figyelembevételével differenciáltan kerül 
megállapításra.  

Pályázati feltételek: 

A gyógyintézetek vezetıjének és vezetı-helyetteseinek képesítési követelményeirıl, 
valamint a vezetıi megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól 
szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján: 

–    szakirányú felsıfokú iskolai végzettség vagy felsıfokú iskolai végzettség és emellett 
mérlegképes könyvelıi vagy ezzel egyenértékő szakképesítés, valamint 

–    legalább hároméves – egészségügy területén szerzett – vezetıi gyakorlat. 

–    a gazdasági vezetınek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása 
tekintetében szerepelnie kell a számvitelrıl 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 felsıfokú végzettség tekintetében 
a közgazdasági (pénzügyi) felsıoktatásban alapképzésben szerezhetı képesítéseket kell 
irányadónak tekinteni. 

valamint: 

–    büntetlen elıélet,  

–    cselekvıképesség, 

–    széleskörő informatikai ismeretek,  

–    további munkaviszonyt, más vezetıi megbízást – a tudományos, oktatói illetve 
szerzıi jogi védelem alá esı tevékenység kivételével – csak engedélyezés után 
létesíthetı. 



A gazdasági igazgatói munkakör betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségekrıl 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, fényképes szakmai önéletrajz, 

–    motivációs levél, 

–    az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, 

–    3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,  

–    hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez, 

–    nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezık és a 
döntéshozók részére történı sokszorosításához, továbbításához, 

–    a pályázati feltételként elıírt vezetıi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent:  

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

–    közbeszerzési eljárásokra vonatkozó képzettség, illetve gyakorlat, 

–    idegen nyelv ismerete. 

A pályázat benyújtásának határideje:  

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történı megjelenést követı 45 nap.  

A pályázati kiírás közzétételének helye: 2012. március 30. 

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

A pályázati kiírás közzétételének helye:  

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114, Pf. 32.) címére történı megküldésével. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot 
GYEMSZI/BP/HP/02, valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági igazgatói pályázat: 
Heim Pál Gyermekkórház 

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



A pályázattal kapcsolatban érdeklıdni lehet elektronikus úton:  

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

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:  

Pályázat benyújtásának határidejétıl számított 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 
határidejétıl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre kerülnek. 

*** 

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) 
pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a 
továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, 22/B. §-a, és a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi 
XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 192/B. § (2) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történı végrehajtásáról szóló 
356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 7. §-a és a megyei 
önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi 
Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérıl szóló 2011. évi CLIV. törvény 
14. § (4) bekezdése alapján: 

Szent Imre Kórház 

1115 Budapest, Tétényi út 12–16. 

gazdasági igazgatói 

munkakör 

munkaviszony keretében történı betöltésére. 

Munkáltató:  Munkaviszony létesítése, megszüntetése tekintetében a nemzeti erıforrás 
miniszter, az egyéb munkáltatói jogok tekintetében a GYEMSZI fıigazgatója.  

Munkakör: gazdasági igazgató 



A jogviszony idıtartama: 5 éves határozott idıre szól, 3 hónapos próbaidı kikötésével. 

A munkakör betölthetıségének kezdı napja várhatóan: 2012. július 16. 

A Gazdasági igazgató feladata: a szervezet mőködésével összefüggı gazdasági, 
pénzügyi és a számviteli rendszer stratégiájának kialakítása és mőködtetése a mindenkor 
hatályos jogszabályok figyelembe vételével, teljes munkaidıben történı munkavégzés 
keretében. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

A gazdasági szervezetet irányítása, ezen belül többek között:  

–    a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok 
ellátása, 

–    az intézmény mőködésével összefüggı gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelıs 
irányítása, 

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

–    az intézmény éves költségvetésének és az elıírt 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 
elıírások érvényesítése.  

Munkabér:  

A gazdasági igazgató munkabére az Mt. 192/B. § (2) bekezdésének, illetve az 
egészségügyi intézmény költségvetésének figyelembevételével differenciáltan kerül 
megállapításra.  

Pályázati feltételek: 

A gyógyintézetek vezetıjének és vezetı-helyetteseinek képesítési követelményeirıl, 
valamint a vezetıi megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól 
szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján: 

–    szakirányú felsıfokú iskolai végzettség vagy felsıfokú iskolai végzettség és emellett 
mérlegképes könyvelıi vagy ezzel egyenértékő szakképesítés, valamint 

–    legalább hároméves – egészségügy területén szerzett – vezetıi gyakorlat. 

–    a gazdasági vezetınek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása 
tekintetében szerepelnie kell a számvitelrıl 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 felsıfokú végzettség tekintetében 
a közgazdasági (pénzügyi) felsıoktatásban alapképzésben szerezhetı képesítéseket kell 
irányadónak tekinteni. 

valamint: 

–    büntetlen elıélet,  

–    cselekvıképesség, 

–    széleskörő informatikai ismeretek,  

–    további munkaviszonyt, más vezetıi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzıi 
jogi védelem alá esı tevékenység kivételével – csak engedélyezés után létesíthetı. 

A gazdasági igazgatói munkakör betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségekrıl 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, fényképes szakmai önéletrajz, 

–    motivációs levél, 

–    az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, 

–    3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,  

–    hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez, 

–    nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezık és a 
döntéshozók részére történı sokszorosításához, továbbításához, 

–    a pályázati feltételként elıírt vezetıi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent:  

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

–    közbeszerzési eljárásokra vonatkozó képzettség, illetve gyakorlat, 

–    idegen nyelv ismerete. 

A pályázat benyújtásának határideje:  

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történı megjelenést követı 45 nap.  



A pályázati kiírás közzétételének helye: 2012. március 30. 

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

A pályázati kiírás közzétételének helye:  

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114, Pf. 32.) címére történı megküldésével. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot 
GYEMSZI/BP/SZI/02,  valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági igazgatói pályázat: 
Szent Imre Kórház 

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

A pályázattal kapcsolatban érdeklıdni lehet elektronikus úton:  

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

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:  

Pályázat benyújtásának határidejétıl számított 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 
határidejétıl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre kerülnek. 

*** 

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) 
pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a 
továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, 22/B. §-a, és a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi 
XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 192/B. § (2) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történı végrehajtásáról szóló 
356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 7. §-a és a megyei 
önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi 
Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérıl szóló 2011. évi CLIV. törvény 
14. § (4) bekezdése alapján: 



Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak 

1125 Budapest, Diós árok 1–3. 

gazdasági igazgatói 

munkakör 

munkaviszony keretében történı betöltésére. 

Munkáltató:  Munkaviszony létesítése, megszüntetése tekintetében a nemzeti erıforrás 
miniszter, az egyéb munkáltatói jogok tekintetében a GYEMSZI fıigazgatója.  

Munkakör: gazdasági igazgató 

A jogviszony idıtartama: 5 éves határozott idıre szól, 3 hónapos próbaidı kikötésével. 

A munkakör betölthetıségének kezdı napja várhatóan: 2012. július 16. 

A Gazdasági igazgató feladata: a szervezet mőködésével összefüggı gazdasági, 
pénzügyi és a számviteli rendszer stratégiájának kialakítása és mőködtetése a mindenkor 
hatályos jogszabályok figyelembe vételével, teljes munkaidıben történı munkavégzés 
keretében. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

A gazdasági szervezetet irányítása, ezen belül többek között:  

–    a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok 
ellátása, 

–    az intézmény mőködésével összefüggı gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelıs 
irányítása, 

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

–    az intézmény éves költségvetésének és az elıírt 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 
elıírások érvényesítése.  

Munkabér:  

A gazdasági igazgató munkabére az Mt. 192/B. § (2) bekezdésének, illetve az 
egészségügyi intézmény költségvetésének figyelembevételével differenciáltan kerül 
megállapításra.  



Pályázati feltételek: 

A gyógyintézetek vezetıjének és vezetı-helyetteseinek képesítési követelményeirıl, 
valamint a vezetıi megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól 
szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján: 

–    szakirányú felsıfokú iskolai végzettség vagy felsıfokú iskolai végzettség és emellett 
mérlegképes könyvelıi vagy ezzel egyenértékő szakképesítés, valamint 

–    legalább hároméves – egészségügy területén szerzett – vezetıi gyakorlat. 

–    a gazdasági vezetınek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása 
tekintetében szerepelnie kell a számvitelrıl 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 felsıfokú végzettség tekintetében 
a közgazdasági (pénzügyi) felsıoktatásban alapképzésben szerezhetı képesítéseket kell 
irányadónak tekinteni. 

valamint: 

–    büntetlen elıélet,  

–    cselekvıképesség, 

–    széleskörő informatikai ismeretek,  

–    további munkaviszonyt, más vezetıi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzıi 
jogi védelem alá esı tevékenység kivételével – csak engedélyezés után létesíthetı. 

A gazdasági igazgatói munkakör betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségekrıl 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, fényképes szakmai önéletrajz, 

–    motivációs levél, 

–    az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, 

–    3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,  

–    hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez, 



–    nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezık és a 
döntéshozók részére történı sokszorosításához, továbbításához, 

–    a pályázati feltételként elıírt vezetıi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent:  

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

–    közbeszerzési eljárásokra vonatkozó képzettség, illetve gyakorlat, 

–    idegen nyelv ismerete. 

A pályázat benyújtásának határideje:  

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történı megjelenést követı 45 nap.  

A pályázati kiírás közzétételének helye: 2012. március 30. 

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

A pályázati kiírás közzétételének helye:  

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114, Pf. 32.) címére történı megküldésével. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot 
GYEMSZI/BP/SZJ/02, valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági igazgatói pályázat: 
Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak 

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

A pályázattal kapcsolatban érdeklıdni lehet elektronikus úton:  

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

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:  

Pályázat benyújtásának határidejétıl számított 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 
határidejétıl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre kerülnek. 

*** 

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) 
pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a 
továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, 22/B. §-a, és a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi 
XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 192/B. § (2) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történı végrehajtásáról szóló 
356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 7. §-a és a megyei 
önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi 
Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérıl szóló 2011. évi CLIV. törvény 
14. § (4) bekezdése alapján: 

Uzsoki Utcai Kórház 

1145 Budapest, Uzsoki utca 29–41. 

gazdasági igazgatói 

munkakör 

munkaviszony keretében történı betöltésére. 

Munkáltató:  Munkaviszony létesítése, megszüntetése tekintetében a nemzeti erıforrás 
miniszter, az egyéb munkáltatói jogok tekintetében a GYEMSZI fıigazgatója.  

Munkakör: gazdasági igazgató 

A jogviszony idıtartama: 5 éves határozott idıre szól, 3 hónapos próbaidı kikötésével. 

A munkakör betölthetıségének kezdı napja várhatóan: 2012. július 16. 

A Gazdasági igazgató feladata: a szervezet mőködésével összefüggı gazdasági, 
pénzügyi és a számviteli rendszer stratégiájának kialakítása és mőködtetése a mindenkor 
hatályos jogszabályok figyelembe vételével, teljes munkaidıben történı munkavégzés 
keretében. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

A gazdasági szervezetet irányítása, ezen belül többek között:  

–    a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok 
ellátása, 



–    az intézmény mőködésével összefüggı gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelıs 
irányítása, 

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

–    az intézmény éves költségvetésének és az elıírt 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 
elıírások érvényesítése.  

Munkabér:  

A gazdasági igazgató munkabére az Mt. 192/B. § (2) bekezdésének, illetve az 
egészségügyi intézmény költségvetésének figyelembevételével differenciáltan kerül 
megállapításra.  

Pályázati feltételek: 

A gyógyintézetek vezetıjének és vezetı-helyetteseinek képesítési követelményeirıl, 
valamint a vezetıi megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól 
szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján: 

–    szakirányú felsıfokú iskolai végzettség vagy felsıfokú iskolai végzettség és emellett 
mérlegképes könyvelıi vagy ezzel egyenértékő szakképesítés, valamint 

–    legalább hároméves – egészségügy területén szerzett – vezetıi gyakorlat. 

–    a gazdasági vezetınek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása 
tekintetében szerepelnie kell a számvitelrıl 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 felsıfokú végzettség tekintetében 
a közgazdasági (pénzügyi) felsıoktatásban alapképzésben szerezhetı képesítéseket kell 
irányadónak tekinteni. 

valamint: 

–    büntetlen elıélet,  

–    cselekvıképesség, 

–    széleskörő informatikai ismeretek,  

–    további munkaviszonyt, más vezetıi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzıi 
jogi védelem alá esı tevékenység kivételével – csak engedélyezés után létesíthetı. 



A gazdasági igazgatói munkakör betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségekrıl 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, fényképes szakmai önéletrajz, 

–    motivációs levél, 

–    az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, 

–    3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,  

–    hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez, 

–    nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezık és a 
döntéshozók részére történı sokszorosításához, továbbításához, 

–    a pályázati feltételként elıírt vezetıi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent:  

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

–    közbeszerzési eljárásokra vonatkozó képzettség, illetve gyakorlat, 

–    idegen nyelv ismerete. 

A pályázat benyújtásának határideje:  

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történı megjelenést követı 45 nap.  

A pályázati kiírás közzétételének helye: 2012. március 30. 

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

A pályázati kiírás közzétételének helye:  

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114, Pf. 32.) címére történı megküldésével. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot 
GYEMSZI/BP/UU/02, valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági igazgatói pályázat: 
Uzsoki Utcai Kórház 

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



A pályázattal kapcsolatban érdeklıdni lehet elektronikus úton:  

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

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:  

Pályázat benyújtásának határidejétıl számított 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 
határidejétıl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre kerülnek. 

*** 

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) 
pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a 
továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, 22/B. §-a, és a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi 
XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 192/B. § (2) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történı végrehajtásáról szóló 
356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 7. §-a és a megyei 
önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi 
Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérıl szóló 2011. évi CLIV. törvény 
14. § (4) bekezdése alapján: 

Nyírı Gyula Kórház 

1135 Budapest, Lehel u. 59. 

gazdasági igazgatói 

munkakör 

munkaviszony keretében történı betöltésére. 

Munkáltató:  Munkaviszony létesítése, megszüntetése tekintetében a nemzeti erıforrás 
miniszter, az egyéb munkáltatói jogok tekintetében a GYEMSZI fıigazgatója.  

Munkakör: gazdasági igazgató 



A jogviszony idıtartama: 5 éves határozott idıre szól, 3 hónapos próbaidı kikötésével. 

A munkakör betölthetıségének kezdı napja várhatóan: 2012. július 16. 

A Gazdasági igazgató feladata: a szervezet mőködésével összefüggı gazdasági, 
pénzügyi és a számviteli rendszer stratégiájának kialakítása és mőködtetése a mindenkor 
hatályos jogszabályok figyelembe vételével, teljes munkaidıben történı munkavégzés 
keretében. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

A gazdasági szervezetet irányítása, ezen belül többek között:  

–    a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok 
ellátása, 

–    az intézmény mőködésével összefüggı gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelıs 
irányítása, 

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

–    az intézmény éves költségvetésének és az elıírt 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 
elıírások érvényesítése.  

Munkabér:  

A gazdasági igazgató munkabére az Mt. 192/B. § (2) bekezdésének, illetve az 
egészségügyi intézmény költségvetésének figyelembevételével differenciáltan kerül 
megállapításra.  

Pályázati feltételek: 

A gyógyintézetek vezetıjének és vezetı-helyetteseinek képesítési követelményeirıl, 
valamint a vezetıi megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól 
szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján: 

–    szakirányú felsıfokú iskolai végzettség vagy felsıfokú iskolai végzettség és emellett 
mérlegképes könyvelıi vagy ezzel egyenértékő szakképesítés, valamint 

–    legalább hároméves – egészségügy területén szerzett – vezetıi gyakorlat. 

–    a gazdasági vezetınek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása 
tekintetében szerepelnie kell a számvitelrıl 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 felsıfokú végzettség tekintetében 
a közgazdasági (pénzügyi) felsıoktatásban alapképzésben szerezhetı képesítéseket kell 
irányadónak tekinteni. 

valamint: 

–    büntetlen elıélet,  

–    cselekvıképesség, 

–    széleskörő informatikai ismeretek,  

–    további munkaviszonyt, más vezetıi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzıi 
jogi védelem alá esı tevékenység kivételével – csak engedélyezés után létesíthetı. 

A gazdasági igazgatói munkakör betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségekrıl 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, fényképes szakmai önéletrajz, 

–    motivációs levél, 

–    az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, 

–    3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,  

–    hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez, 

–    nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezık és a 
döntéshozók részére történı sokszorosításához, továbbításához, 

–    a pályázati feltételként elıírt vezetıi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent:  

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

–    közbeszerzési eljárásokra vonatkozó képzettség, illetve gyakorlat, 

–    idegen nyelv ismerete. 

A pályázat benyújtásának határideje:  

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történı megjelenést követı 45 nap.  



A pályázati kiírás közzétételének helye: 2012. március 30. 

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

A pályázati kiírás közzétételének helye:  

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114, Pf. 32.) címére történı megküldésével. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot 
GYEMSZI/BP/NYGY/02,  valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági igazgatói 
pályázat: Nyírı Gyula Kórház 

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

A pályázattal kapcsolatban érdeklıdni lehet elektronikus úton:  

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

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:  

Pályázat benyújtásának határidejétıl számított 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 
határidejétıl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre kerülnek. 

*** 

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) 
pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a 
továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, 22/B. §-a, és a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi 
XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 192/B. § (2) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történı végrehajtásáról szóló 
356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 7. §-a és a megyei 
önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi 
Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérıl szóló 2011. évi CLIV. törvény 
14. § (4) bekezdése alapján: 



Károlyi Sándor Kórház  

1041 Budapest, Nyár u. 103. 

gazdasági igazgatói 

munkakör 

munkaviszony keretében történı betöltésére. 

Munkáltató:  Munkaviszony létesítése, megszüntetése tekintetében a nemzeti erıforrás 
miniszter, az egyéb munkáltatói jogok tekintetében a GYEMSZI fıigazgatója.  

Munkakör: gazdasági igazgató 

A jogviszony idıtartama: 5 éves határozott idıre szól, 3 hónapos próbaidı kikötésével. 

A munkakör betölthetıségének kezdı napja várhatóan: 2012. július 16. 

A Gazdasági igazgató feladata: a szervezet mőködésével összefüggı gazdasági, 
pénzügyi és a számviteli rendszer stratégiájának kialakítása és mőködtetése a mindenkor 
hatályos jogszabályok figyelembe vételével, teljes munkaidıben történı munkavégzés 
keretében. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

A gazdasági szervezetet irányítása, ezen belül többek között:  

–    a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok 
ellátása, 

–    az intézmény mőködésével összefüggı gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelıs 
irányítása, 

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

–    az intézmény éves költségvetésének és az elıírt 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 
elıírások érvényesítése.  

Munkabér:  

A gazdasági igazgató munkabére az Mt. 192/B. § (2) bekezdésének, illetve az 
egészségügyi intézmény költségvetésének figyelembevételével differenciáltan kerül 
megállapításra.  



Pályázati feltételek: 

A gyógyintézetek vezetıjének és vezetı-helyetteseinek képesítési követelményeirıl, 
valamint a vezetıi megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól 
szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján: 

–    szakirányú felsıfokú iskolai végzettség vagy felsıfokú iskolai végzettség és emellett 
mérlegképes könyvelıi vagy ezzel egyenértékő szakképesítés, valamint 

–    legalább hároméves – egészségügy területén szerzett – vezetıi gyakorlat. 

–    a gazdasági vezetınek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása 
tekintetében szerepelnie kell a számvitelrıl 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 felsıfokú végzettség tekintetében 
a közgazdasági (pénzügyi) felsıoktatásban alapképzésben szerezhetı képesítéseket kell 
irányadónak tekinteni. 

valamint: 

–    büntetlen elıélet,  

–    cselekvıképesség, 

–    széleskörő informatikai ismeretek,  

–    további munkaviszonyt, más vezetıi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzıi 
jogi védelem alá esı tevékenység kivételével – csak engedélyezés után létesíthetı. 

A gazdasági igazgatói munkakör betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségekrıl 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, fényképes szakmai önéletrajz, 

–    motivációs levél, 

–    az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, 

–    3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,  

–    hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez, 



–    nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezık és a 
döntéshozók részére történı sokszorosításához, továbbításához, 

–    a pályázati feltételként elıírt vezetıi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent:  

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

–    közbeszerzési eljárásokra vonatkozó képzettség, illetve gyakorlat, 

–    idegen nyelv ismerete. 

A pályázat benyújtásának határideje:  

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történı megjelenést követı 45 nap.  

A pályázati kiírás közzétételének helye: 2012. március 30. 

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

A pályázati kiírás közzétételének helye:  

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114, Pf. 32.) címére történı megküldésével. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot 
GYEMSZI/BP/KS/02, valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági igazgatói pályázat: 
Károlyi Sándor Kórház  

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

A pályázattal kapcsolatban érdeklıdni lehet elektronikus úton:  

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

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:  

Pályázat benyújtásának határidejétıl számított 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 
határidejétıl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre kerülnek. 

*** 

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) 
pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a 
továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, 22/B. §-a, és a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi 
XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 192/B. § (2) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történı végrehajtásáról szóló 
356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 7. §-a és a megyei 
önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi 
Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérıl szóló 2011. évi CLIV. törvény 
14. § (4) bekezdése alapján: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelıintézet 

5000 Szolnok, Tószegi út 21. 

gazdasági igazgatói 

munkakör 

munkaviszony keretében történı betöltésére. 

Munkáltató:  Munkaviszony létesítése, megszüntetése tekintetében a nemzeti erıforrás 
miniszter, az egyéb munkáltatói jogok tekintetében a GYEMSZI fıigazgatója.  

Munkakör: gazdasági igazgató 

A jogviszony idıtartama: 5 éves határozott idıre szól, 3 hónapos próbaidı kikötésével. 

A munkakör betölthetıségének kezdı napja várhatóan: 2012. július 16. 

A Gazdasági igazgató feladata: a szervezet mőködésével összefüggı gazdasági, 
pénzügyi és a számviteli rendszer stratégiájának kialakítása és mőködtetése a mindenkor 
hatályos jogszabályok figyelembe vételével, teljes munkaidıben történı munkavégzés 
keretében. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

A gazdasági szervezetet irányítása, ezen belül többek között:  

–    a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok 
ellátása, 



–    az intézmény mőködésével összefüggı gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelıs 
irányítása, 

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

–    az intézmény éves költségvetésének és az elıírt 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 
elıírások érvényesítése.  

Munkabér:  

A gazdasági igazgató munkabére az Mt. 192/B. § (2) bekezdésének, illetve az 
egészségügyi intézmény költségvetésének figyelembevételével differenciáltan kerül 
megállapításra.  

Pályázati feltételek: 

A gyógyintézetek vezetıjének és vezetı-helyetteseinek képesítési követelményeirıl, 
valamint a vezetıi megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól 
szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján: 

–    szakirányú felsıfokú iskolai végzettség vagy felsıfokú iskolai végzettség és emellett 
mérlegképes könyvelıi vagy ezzel egyenértékő szakképesítés, valamint 

–    legalább hároméves – egészségügy területén szerzett – vezetıi gyakorlat. 

–    a gazdasági vezetınek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása 
tekintetében szerepelnie kell a számvitelrıl 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 felsıfokú végzettség tekintetében 
a közgazdasági (pénzügyi) felsıoktatásban alapképzésben szerezhetı képesítéseket kell 
irányadónak tekinteni. 

valamint: 

–    büntetlen elıélet,  

–    cselekvıképesség, 

–    széleskörő informatikai ismeretek,  

–    további munkaviszonyt, más vezetıi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzıi 
jogi védelem alá esı tevékenység kivételével – csak engedélyezés után létesíthetı. 



A gazdasági igazgatói munkakör betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségekrıl 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, fényképes szakmai önéletrajz, 

–    motivációs levél, 

–    az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, 

–    3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,  

–    hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez, 

–    nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezık és a 
döntéshozók részére történı sokszorosításához, továbbításához, 

–    a pályázati feltételként elıírt vezetıi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent:  

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

–    közbeszerzési eljárásokra vonatkozó képzettség, illetve gyakorlat, 

–    idegen nyelv ismerete. 

A pályázat benyújtásának határideje:  

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történı megjelenést követı 45 nap.  

A pályázati kiírás közzétételének helye: 2012. március 30. 

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

A pályázati kiírás közzétételének helye:  

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114, Pf. 32.) címére történı megküldésével. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot 
GYEMSZI//KM/HG/02,  valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági igazgatói 
pályázat: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelıintézet 

és elektronikus úton a humanpolitika1@gyemszi.hu e-mail címre. 



A pályázattal kapcsolatban érdeklıdni lehet elektronikus úton:  

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

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:  

Pályázat benyújtásának határidejétıl számított 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 
határidejétıl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre kerülnek. 

*** 

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) 
pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a 
továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, 22/B. §-a, és a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi 
XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 192/B. § (2) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történı végrehajtásáról szóló 
356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 7. §-a és a megyei 
önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi 
Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérıl szóló 2011. évi CLIV. törvény 
14. § (4) bekezdése alapján: 

Szent Borbála Kórház 

2800 Tatabánya, Dózsa György u. 77. 

gazdasági igazgatói 

munkakör 

munkaviszony keretében történı betöltésére. 

Munkáltató:  Munkaviszony létesítése, megszüntetése tekintetében a nemzeti erıforrás 
miniszter, az egyéb munkáltatói jogok tekintetében a GYEMSZI fıigazgatója.  

Munkakör: gazdasági igazgató 



A jogviszony idıtartama: 5 éves határozott idıre szól, 3 hónapos próbaidı kikötésével. 

A munkakör betölthetıségének kezdı napja várhatóan: 2012. július 16. 

A Gazdasági igazgató feladata: a szervezet mőködésével összefüggı gazdasági, 
pénzügyi és a számviteli rendszer stratégiájának kialakítása és mőködtetése a mindenkor 
hatályos jogszabályok figyelembe vételével, teljes munkaidıben történı munkavégzés 
keretében. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

A gazdasági szervezetet irányítása, ezen belül többek között:  

–    a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok 
ellátása, 

–    az intézmény mőködésével összefüggı gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelıs 
irányítása, 

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

–    az intézmény éves költségvetésének és az elıírt 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 
elıírások érvényesítése.  

Munkabér:  

A gazdasági igazgató munkabére az Mt. 192/B. § (2) bekezdésének, illetve az 
egészségügyi intézmény költségvetésének figyelembevételével differenciáltan kerül 
megállapításra.  

Pályázati feltételek: 

A gyógyintézetek vezetıjének és vezetı-helyetteseinek képesítési követelményeirıl, 
valamint a vezetıi megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól 
szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján: 

–    szakirányú felsıfokú iskolai végzettség vagy felsıfokú iskolai végzettség és emellett 
mérlegképes könyvelıi vagy ezzel egyenértékő szakképesítés, valamint 

–    legalább hároméves – egészségügy területén szerzett – vezetıi gyakorlat. 

–    a gazdasági vezetınek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása 
tekintetében szerepelnie kell a számvitelrıl 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 felsıfokú végzettség tekintetében 
a közgazdasági (pénzügyi) felsıoktatásban alapképzésben szerezhetı képesítéseket kell 
irányadónak tekinteni. 

valamint: 

–    büntetlen elıélet,  

–    cselekvıképesség, 

–    széleskörő informatikai ismeretek,  

–    további munkaviszonyt, más vezetıi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzıi 
jogi védelem alá esı tevékenység kivételével – csak engedélyezés után létesíthetı. 

A gazdasági igazgatói munkakör betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségekrıl 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, fényképes szakmai önéletrajz, 

–    motivációs levél, 

–    az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, 

–    3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,  

–    hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez, 

–    nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezık és a 
döntéshozók részére történı sokszorosításához, továbbításához, 

–    a pályázati feltételként elıírt vezetıi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent:  

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

–    közbeszerzési eljárásokra vonatkozó képzettség, illetve gyakorlat, 

–    idegen nyelv ismerete. 

–    A pályázat benyújtásának határideje:  

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történı megjelenést követı 45 nap.  



A pályázati kiírás közzétételének helye: 2012. március 30. 

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

A pályázati kiírás közzétételének helye:  

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114, Pf. 32.) címére történı megküldésével. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot 
GYEMSZI/KM/SZB/02,  valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági igazgatói 
pályázat: Szent Borbála Kórház 

és elektronikus úton a humanpolitika1@gyemszi.hu e-mail címre. 

A pályázattal kapcsolatban érdeklıdni lehet elektronikus úton:  

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

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:  

Pályázat benyújtásának határidejétıl számított 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 
határidejétıl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre kerülnek. 

*** 

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) 
pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a 
továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, 22/B. §-a, és a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi 
XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 192/B. § (2) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történı végrehajtásáról szóló 
356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 7. §-a és a megyei 
önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi 
Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérıl szóló 2011. évi CLIV. törvény 
14. § (4) bekezdése alapján: 



Fejér Megyei Szent György Kórház 

8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3. 

gazdasági igazgatói 

munkakör 

munkaviszony keretében történı betöltésére. 

Munkáltató:  Munkaviszony létesítése, megszüntetése tekintetében a nemzeti erıforrás 
miniszter, az egyéb munkáltatói jogok tekintetében a GYEMSZI fıigazgatója.  

Munkakör: gazdasági igazgató 

A jogviszony idıtartama: 5 éves határozott idıre szól, 3 hónapos próbaidı kikötésével. 

A munkakör betölthetıségének kezdı napja várhatóan: 2012. július 16. 

A Gazdasági igazgató feladata: a szervezet mőködésével összefüggı gazdasági, 
pénzügyi és a számviteli rendszer stratégiájának kialakítása és mőködtetése a mindenkor 
hatályos jogszabályok figyelembe vételével, teljes munkaidıben történı munkavégzés 
keretében. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

A gazdasági szervezetet irányítása, ezen belül többek között:  

–    a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok 
ellátása, 

–    az intézmény mőködésével összefüggı gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelıs 
irányítása, 

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

–    az intézmény éves költségvetésének és az elıírt 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 
elıírások érvényesítése.  

Munkabér:  

A gazdasági igazgató munkabére az Mt. 192/B. § (2) bekezdésének, illetve az 
egészségügyi intézmény költségvetésének figyelembevételével differenciáltan kerül 
megállapításra.  



Pályázati feltételek: 

A gyógyintézetek vezetıjének és vezetı-helyetteseinek képesítési követelményeirıl, 
valamint a vezetıi megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól 
szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján: 

–    szakirányú felsıfokú iskolai végzettség vagy felsıfokú iskolai végzettség és emellett 
mérlegképes könyvelıi vagy ezzel egyenértékő szakképesítés, valamint 

–    legalább hároméves – egészségügy területén szerzett – vezetıi gyakorlat. 

–    a gazdasági vezetınek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása 
tekintetében szerepelnie kell a számvitelrıl 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 felsıfokú végzettség tekintetében 
a közgazdasági (pénzügyi) felsıoktatásban alapképzésben szerezhetı képesítéseket kell 
irányadónak tekinteni. 

valamint: 

–    büntetlen elıélet,  

–    cselekvıképesség, 

–    széleskörő informatikai ismeretek,  

–    további munkaviszonyt, más vezetıi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzıi 
jogi védelem alá esı tevékenység kivételével – csak engedélyezés után létesíthetı. 

A gazdasági igazgatói munkakör betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségekrıl 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, fényképes szakmai önéletrajz, 

–    motivációs levél, 

–    az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, 

–    3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,  

–    hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez, 



–    nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezık és a 
döntéshozók részére történı sokszorosításához, továbbításához, 

–    a pályázati feltételként elıírt vezetıi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent:  

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

–    közbeszerzési eljárásokra vonatkozó képzettség, illetve gyakorlat, 

–    idegen nyelv ismerete. 

A pályázat benyújtásának határideje:  

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történı megjelenést követı 45 nap.  

A pályázati kiírás közzétételének helye: 2012. március 30. 

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

A pályázati kiírás közzétételének helye:  

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114, Pf. 32.) címére történı megküldésével. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot 
GYEMSZI/KM/SZGY/02,  valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági igazgatói 
pályázat: Fejér Megyei Szent György Kórház 

és elektronikus úton a humanpolitika1@gyemszi.hu e-mail címre. 

A pályázattal kapcsolatban érdeklıdni lehet elektronikus úton:  

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

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:  

Pályázat benyújtásának határidejétıl számított 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 
határidejétıl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre kerülnek. 

*** 

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) 
pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a 
továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, 22/B. §-a, és a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi 
XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 192/B. § (2) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történı végrehajtásáról szóló 
356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 7. §-a és a megyei 
önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi 
Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérıl szóló 2011. évi CLIV. törvény 
14. § (4) bekezdése alapján: 

Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház 

2026 Visegrád, Gizella-telep 

gazdasági igazgatói 

munkakör 

munkaviszony keretében történı betöltésére. 

Munkáltató:  Munkaviszony létesítése, megszüntetése tekintetében a nemzeti erıforrás 
miniszter, az egyéb munkáltatói jogok tekintetében a GYEMSZI fıigazgatója.  

Munkakör: gazdasági igazgató 

A jogviszony idıtartama: 5 éves határozott idıre szól, 3 hónapos próbaidı kikötésével. 

A munkakör betölthetıségének kezdı napja várhatóan: 2012. július 16. 

A Gazdasági igazgató feladata: a szervezet mőködésével összefüggı gazdasági, 
pénzügyi és a számviteli rendszer stratégiájának kialakítása és mőködtetése a mindenkor 
hatályos jogszabályok figyelembe vételével, teljes munkaidıben történı munkavégzés 
keretében. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

A gazdasági szervezetet irányítása, ezen belül többek között:  

–    a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok 
ellátása, 



–    az intézmény mőködésével összefüggı gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelıs 
irányítása, 

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

–    az intézmény éves költségvetésének és az elıírt 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 
elıírások érvényesítése.  

Munkabér:  

A gazdasági igazgató munkabére az Mt. 192/B. § (2) bekezdésének, illetve az 
egészségügyi intézmény költségvetésének figyelembevételével differenciáltan kerül 
megállapításra.  

Pályázati feltételek: 

A gyógyintézetek vezetıjének és vezetı-helyetteseinek képesítési követelményeirıl, 
valamint a vezetıi megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól 
szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján: 

–    szakirányú felsıfokú iskolai végzettség vagy felsıfokú iskolai végzettség és emellett 
mérlegképes könyvelıi vagy ezzel egyenértékő szakképesítés, valamint 

–    legalább hároméves – egészségügy területén szerzett – vezetıi gyakorlat. 

–    a gazdasági vezetınek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása 
tekintetében szerepelnie kell a számvitelrıl 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 felsıfokú végzettség tekintetében 
a közgazdasági (pénzügyi) felsıoktatásban alapképzésben szerezhetı képesítéseket kell 
irányadónak tekinteni. 

valamint: 

–    büntetlen elıélet,  

–    cselekvıképesség, 

–    széleskörő informatikai ismeretek,  

–    további munkaviszonyt, más vezetıi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzıi 
jogi védelem alá esı tevékenység kivételével – csak engedélyezés után létesíthetı. 



A gazdasági igazgatói munkakör betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségekrıl 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, fényképes szakmai önéletrajz, 

–    motivációs levél, 

–    az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, 

–    3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,  

–    hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez, 

–    nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezık és a 
döntéshozók részére történı sokszorosításához, továbbításához, 

–    a pályázati feltételként elıírt vezetıi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent:  

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

–    közbeszerzési eljárásokra vonatkozó képzettség, illetve gyakorlat, 

–    idegen nyelv ismerete. 

A pályázat benyújtásának határideje:  

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történı megjelenést követı 45 nap.  

A pályázati kiírás közzétételének helye: 2012. március 30. 

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

A pályázati kiírás közzétételének helye:  

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114, Pf. 32.) címére történı megküldésével. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot 
GYEMSZI/KM/SZKD/02,  valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági igazgatói 
pályázat: Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház 

és elektronikus úton a humanpolitika1@gyemszi.hu e-mail címre. 



A pályázattal kapcsolatban érdeklıdni lehet elektronikus úton:  

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

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:  

Pályázat benyújtásának határidejétıl számított 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 
határidejétıl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre kerülnek. 

*** 

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) 
pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a 
továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, 22/B. §-a, és a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi 
XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 192/B. § (2) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történı végrehajtásáról szóló 
356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 7. §-a és a megyei 
önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi 
Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérıl szóló 2011. évi CLIV. törvény 
14. § (4) bekezdése alapján: 

Vasary Kolos Kórház 

2500 Esztergom Petıfi Sándor u. 26–28. 

gazdasági igazgatói 

munkakör 

munkaviszony keretében történı betöltésére. 

Munkáltató:  Munkaviszony létesítése, megszüntetése tekintetében a nemzeti erıforrás 
miniszter, az egyéb munkáltatói jogok tekintetében a GYEMSZI fıigazgatója.  

Munkakör: gazdasági igazgató 



A jogviszony idıtartama: 5 éves határozott idıre szól, 3 hónapos próbaidı kikötésével. 

A munkakör betölthetıségének kezdı napja várhatóan: 2012. július 16. 

A Gazdasági igazgató feladata: a szervezet mőködésével összefüggı gazdasági, 
pénzügyi és a számviteli rendszer stratégiájának kialakítása és mőködtetése a mindenkor 
hatályos jogszabályok figyelembe vételével, teljes munkaidıben történı munkavégzés 
keretében. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

A gazdasági szervezetet irányítása, ezen belül többek között:  

–    a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok 
ellátása, 

–    az intézmény mőködésével összefüggı gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelıs 
irányítása, 

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

–    az intézmény éves költségvetésének és az elıírt 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 
elıírások érvényesítése.  

Munkabér:  

A gazdasági igazgató munkabére az Mt. 192/B. § (2) bekezdésének, illetve az 
egészségügyi intézmény költségvetésének figyelembevételével differenciáltan kerül 
megállapításra.  

Pályázati feltételek: 

A gyógyintézetek vezetıjének és vezetı-helyetteseinek képesítési követelményeirıl, 
valamint a vezetıi megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól 
szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján: 

–    szakirányú felsıfokú iskolai végzettség vagy felsıfokú iskolai végzettség és emellett 
mérlegképes könyvelıi vagy ezzel egyenértékő szakképesítés, valamint 

–    legalább hároméves – egészségügy területén szerzett – vezetıi gyakorlat. 

–    a gazdasági vezetınek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása 
tekintetében szerepelnie kell a számvitelrıl 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 felsıfokú végzettség tekintetében 
a közgazdasági (pénzügyi) felsıoktatásban alapképzésben szerezhetı képesítéseket kell 
irányadónak tekinteni. 

valamint: 

–    büntetlen elıélet,  

–    cselekvıképesség, 

–    széleskörő informatikai ismeretek,  

–    további munkaviszonyt, más vezetıi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzıi 
jogi védelem alá esı tevékenység kivételével – csak engedélyezés után létesíthetı. 

A gazdasági igazgatói munkakör betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségekrıl 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, fényképes szakmai önéletrajz, 

–    motivációs levél, 

–    az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, 

–    3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,  

–    hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez, 

–    nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezık és a 
döntéshozók részére történı sokszorosításához, továbbításához, 

–    a pályázati feltételként elıírt vezetıi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent:  

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

–    közbeszerzési eljárásokra vonatkozó képzettség, illetve gyakorlat, 

–    idegen nyelv ismerete. 

A pályázat benyújtásának határideje:  

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történı megjelenést követı 45 nap.  



A pályázati kiírás közzétételének helye: 2012. március 30. 

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

A pályázati kiírás közzétételének helye:  

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114, Pf. 32.) címére történı megküldésével. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot 
GYEMSZI/KM/VK/02,  valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági igazgatói pályázat: 
Vasary Kolos Kórház 

és elektronikus úton a humanpolitika1@gyemszi.hu e-mail címre. 

A pályázattal kapcsolatban érdeklıdni lehet elektronikus úton:  

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

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:  

Pályázat benyújtásának határidejétıl számított 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 
határidejétıl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre kerülnek. 

*** 

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) 
pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a 
továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, 22/B. §-a, és a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi 
XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 192/B. § (2) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történı végrehajtásáról szóló 
356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 7. §-a és a megyei 
önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi 
Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérıl szóló 2011. évi CLIV. törvény 
14. § (4) bekezdése alapján: 



Pest Megyei Flór Ferenc Kórház 

2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1. 

gazdasági igazgatói 

munkakör 

munkaviszony keretében történı betöltésére. 

Munkáltató:  Munkaviszony létesítése, megszüntetése tekintetében a nemzeti erıforrás 
miniszter, az egyéb munkáltatói jogok tekintetében a GYEMSZI fıigazgatója.  

Munkakör: gazdasági igazgató 

A jogviszony idıtartama: 5 éves határozott idıre szól, 3 hónapos próbaidı kikötésével. 

A munkakör betölthetıségének kezdı napja várhatóan: 2012. július 16. 

A Gazdasági igazgató feladata: a szervezet mőködésével összefüggı gazdasági, 
pénzügyi és a számviteli rendszer stratégiájának kialakítása és mőködtetése a mindenkor 
hatályos jogszabályok figyelembe vételével, teljes munkaidıben történı munkavégzés 
keretében. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

A gazdasági szervezetet irányítása, ezen belül többek között:  

–    a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok 
ellátása, 

–    az intézmény mőködésével összefüggı gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelıs 
irányítása, 

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

–    az intézmény éves költségvetésének és az elıírt 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 
elıírások érvényesítése.  

Munkabér:  

A gazdasági igazgató munkabére az Mt. 192/B. § (2) bekezdésének, illetve az 
egészségügyi intézmény költségvetésének figyelembevételével differenciáltan kerül 
megállapításra.  



Pályázati feltételek: 

A gyógyintézetek vezetıjének és vezetı-helyetteseinek képesítési követelményeirıl, 
valamint a vezetıi megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól 
szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján: 

–    szakirányú felsıfokú iskolai végzettség vagy felsıfokú iskolai végzettség és emellett 
mérlegképes könyvelıi vagy ezzel egyenértékő szakképesítés, valamint 

–    legalább hároméves – egészségügy területén szerzett – vezetıi gyakorlat. 

–    a gazdasági vezetınek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása 
tekintetében szerepelnie kell a számvitelrıl 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 felsıfokú végzettség tekintetében 
a közgazdasági (pénzügyi) felsıoktatásban alapképzésben szerezhetı képesítéseket kell 
irányadónak tekinteni. 

valamint: 

–    büntetlen elıélet,  

–    cselekvıképesség, 

–    széleskörő informatikai ismeretek,  

–    további munkaviszonyt, más vezetıi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzıi 
jogi védelem alá esı tevékenység kivételével – csak engedélyezés után létesíthetı. 

A gazdasági igazgatói munkakör betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségekrıl 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, fényképes szakmai önéletrajz, 

–    motivációs levél, 

–    az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, 

–    3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,  

–    hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez, 



–    nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezık és a 
döntéshozók részére történı sokszorosításához, továbbításához, 

–    a pályázati feltételként elıírt vezetıi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent:  

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

–    közbeszerzési eljárásokra vonatkozó képzettség, illetve gyakorlat, 

–    idegen nyelv ismerete. 

A pályázat benyújtásának határideje:  

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történı megjelenést követı 45 nap.  

A pályázati kiírás közzétételének helye: 2012. március 30. 

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

A pályázati kiírás közzétételének helye:  

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114, Pf. 32.) címére történı megküldésével. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot 
GYEMSZI/KM/FF/02,  valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági igazgatói pályázat: 
Pest Megyei Flór Ferenc Kórház 

és elektronikus úton a humanpolitika1@gyemszi.hu e-mail címre. 

A pályázattal kapcsolatban érdeklıdni lehet elektronikus úton:  

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

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:  

Pályázat benyújtásának határidejétıl számított 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 
határidejétıl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre kerülnek. 

*** 

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) 
pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a 
továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, 22/B. §-a, és a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi 
XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 192/B. § (2) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történı végrehajtásáról szóló 
356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 7. §-a és a megyei 
önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi 
Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérıl szóló 2011. évi CLIV. törvény 
14. § (4) bekezdése alapján: 

Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház-Rendelıintézet 

6900 Makó, Kórház u. 2. 

gazdasági igazgatói 

munkakör 

munkaviszony keretében történı betöltésére. 

Munkáltató:  Munkaviszony létesítése, megszüntetése tekintetében a nemzeti erıforrás 
miniszter, az egyéb munkáltatói jogok tekintetében a GYEMSZI fıigazgatója.  

Munkakör: gazdasági igazgató 

A jogviszony idıtartama: 5 éves határozott idıre szól, 3 hónapos próbaidı kikötésével. 

A munkakör betölthetıségének kezdı napja várhatóan: 2012. július 16. 

A Gazdasági igazgató feladata: a szervezet mőködésével összefüggı gazdasági, 
pénzügyi és a számviteli rendszer stratégiájának kialakítása és mőködtetése a mindenkor 
hatályos jogszabályok figyelembe vételével, teljes munkaidıben történı munkavégzés 
keretében. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

A gazdasági szervezetet irányítása, ezen belül többek között:  

–    a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok 
ellátása, 



–    az intézmény mőködésével összefüggı gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelıs 
irányítása, 

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

–    az intézmény éves költségvetésének és az elıírt 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 
elıírások érvényesítése.  

Munkabér:  

A gazdasági igazgató munkabére az Mt. 192/B. § (2) bekezdésének, illetve az 
egészségügyi intézmény költségvetésének figyelembevételével differenciáltan kerül 
megállapításra.  

Pályázati feltételek: 

A gyógyintézetek vezetıjének és vezetı-helyetteseinek képesítési követelményeirıl, 
valamint a vezetıi megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól 
szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján: 

–    szakirányú felsıfokú iskolai végzettség vagy felsıfokú iskolai végzettség és emellett 
mérlegképes könyvelıi vagy ezzel egyenértékő szakképesítés, valamint 

–    legalább hároméves – egészségügy területén szerzett – vezetıi gyakorlat. 

–    a gazdasági vezetınek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása 
tekintetében szerepelnie kell a számvitelrıl 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 felsıfokú végzettség tekintetében 
a közgazdasági (pénzügyi) felsıoktatásban alapképzésben szerezhetı képesítéseket kell 
irányadónak tekinteni. 

valamint: 

–    büntetlen elıélet,  

–    cselekvıképesség, 

–    széleskörő informatikai ismeretek,  

–    további munkaviszonyt, más vezetıi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzıi 
jogi védelem alá esı tevékenység kivételével – csak engedélyezés után létesíthetı. 



A gazdasági igazgatói munkakör betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségekrıl 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, fényképes szakmai önéletrajz, 

–    motivációs levél, 

–    az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, 

–    3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,  

–    hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez, 

–    nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezık és a 
döntéshozók részére történı sokszorosításához, továbbításához, 

–    a pályázati feltételként elıírt vezetıi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent:  

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

–    közbeszerzési eljárásokra vonatkozó képzettség, illetve gyakorlat, 

–    idegen nyelv ismerete. 

A pályázat benyújtásának határideje:  

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történı megjelenést követı 45 nap.  

A pályázati kiírás közzétételének helye: 2012. március 30. 

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

A pályázati kiírás közzétételének helye:  

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114, Pf. 32.) címére történı megküldésével. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot 
GYEMSZI/DAR/DS/02, valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági igazgatói pályázat: 
Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház-Rendelıintézet 

és elektronikus úton a humanpolitika3@gyemszi.hu e-mail címre. 



A pályázattal kapcsolatban érdeklıdni lehet elektronikus úton:  

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

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:  

Pályázat benyújtásának határidejétıl számított 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 
határidejétıl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre kerülnek. 

*** 

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) 
pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a 
továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, 22/B. §-a, és a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi 
XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 192/B. § (2) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történı végrehajtásáról szóló 
356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 7. §-a és a megyei 
önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi 
Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérıl szóló 2011. évi CLIV. törvény 
14. § (4) bekezdése alapján: 

Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdıkórház Nonprofit Kft.  

7815 Harkány, Zsigmondy sétány 1. 

gazdasági igazgatói 

munkakör 

munkaviszony keretében történı betöltésére. 

Munkáltató:  Munkaviszony létesítése, megszüntetése tekintetében a nemzeti erıforrás 
miniszter, az egyéb munkáltatói jogok tekintetében a GYEMSZI fıigazgatója.  

Munkakör: gazdasági igazgató 



A jogviszony idıtartama: 5 éves határozott idıre szól, 3 hónapos próbaidı kikötésével. 

A munkakör betölthetıségének kezdı napja várhatóan: 2012. július 16. 

A Gazdasági igazgató feladata: a szervezet mőködésével összefüggı gazdasági, 
pénzügyi és a számviteli rendszer stratégiájának kialakítása és mőködtetése a mindenkor 
hatályos jogszabályok figyelembe vételével, teljes munkaidıben történı munkavégzés 
keretében. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

A gazdasági szervezetet irányítása, ezen belül többek között:  

–    a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok 
ellátása, 

–    az intézmény mőködésével összefüggı gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelıs 
irányítása, 

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

–    az intézmény éves költségvetésének és az elıírt 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 
elıírások érvényesítése.  

Munkabér:  

A gazdasági igazgató munkabére az Mt. 192/B. § (2) bekezdésének, illetve az 
egészségügyi intézmény költségvetésének figyelembevételével differenciáltan kerül 
megállapításra.  

Pályázati feltételek: 

A gyógyintézetek vezetıjének és vezetı-helyetteseinek képesítési követelményeirıl, 
valamint a vezetıi megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól 
szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján: 

–    szakirányú felsıfokú iskolai végzettség vagy felsıfokú iskolai végzettség és emellett 
mérlegképes könyvelıi vagy ezzel egyenértékő szakképesítés, valamint 

–    legalább hároméves – egészségügy területén szerzett – vezetıi gyakorlat. 

–    a gazdasági vezetınek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása 
tekintetében szerepelnie kell a számvitelrıl 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 felsıfokú végzettség tekintetében 
a közgazdasági (pénzügyi) felsıoktatásban alapképzésben szerezhetı képesítéseket kell 
irányadónak tekinteni. 

valamint: 

–    büntetlen elıélet,  

–    cselekvıképesség, 

–    széleskörő informatikai ismeretek,  

–    további munkaviszonyt, más vezetıi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzıi 
jogi védelem alá esı tevékenység kivételével – csak engedélyezés után létesíthetı. 

A gazdasági igazgatói munkakör betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségekrıl 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, fényképes szakmai önéletrajz, 

–    motivációs levél, 

–    az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, 

–    3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,  

–    hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez, 

–    nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezık és a 
döntéshozók részére történı sokszorosításához, továbbításához, 

–    a pályázati feltételként elıírt vezetıi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent:  

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

–    közbeszerzési eljárásokra vonatkozó képzettség, illetve gyakorlat, 

–    idegen nyelv ismerete. 

A pályázat benyújtásának határideje:  

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történı megjelenést követı 45 nap.  



A pályázati kiírás közzétételének helye: 2012. március 30. 

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

A pályázati kiírás közzétételének helye:  

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114, Pf. 32.) címére történı megküldésével. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot 
GYEMSZI/DDR/ZSV/02, valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági igazgatói 
pályázat: Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdıkórház Nonprofit Kft.  

és elektronikus úton a humanpolitika4@gyemszi.hu e-mail címre 

A pályázattal kapcsolatban érdeklıdni lehet elektronikus úton:  

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

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:  

Pályázat benyújtásának határidejétıl számított 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 
határidejétıl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre kerülnek. 

*** 

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) 
pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a 
továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, 22/B. §-a, és a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi 
XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 192/B. § (2) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történı végrehajtásáról szóló 
356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 7. §-a és a megyei 
önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi 
Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérıl szóló 2011. évi CLIV. törvény 
14. § (4) bekezdése alapján: 



Petz Aladár Megyei Oktató Kórház 

9024 Gyır, Vasvári Pál út 2–4. 

gazdasági igazgatói 

munkakör 

munkaviszony keretében történı betöltésére. 

Munkáltató:  Munkaviszony létesítése, megszüntetése tekintetében a nemzeti erıforrás 
miniszter, az egyéb munkáltatói jogok tekintetében a GYEMSZI fıigazgatója.  

Munkakör: gazdasági igazgató 

A jogviszony idıtartama: 5 éves határozott idıre szól, 3 hónapos próbaidı kikötésével. 

A munkakör betölthetıségének kezdı napja várhatóan: 2012. július 16. 

A Gazdasági igazgató feladata: a szervezet mőködésével összefüggı gazdasági, 
pénzügyi és a számviteli rendszer stratégiájának kialakítása és mőködtetése a mindenkor 
hatályos jogszabályok figyelembe vételével, teljes munkaidıben történı munkavégzés 
keretében. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

A gazdasági szervezetet irányítása, ezen belül többek között:  

–    a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok 
ellátása, 

–    az intézmény mőködésével összefüggı gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelıs 
irányítása, 

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

–    az intézmény éves költségvetésének és az elıírt 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 
elıírások érvényesítése.  

Munkabér:  

A gazdasági igazgató munkabére az Mt. 192/B. § (2) bekezdésének, illetve az 
egészségügyi intézmény költségvetésének figyelembevételével differenciáltan kerül 
megállapításra.  



Pályázati feltételek: 

A gyógyintézetek vezetıjének és vezetı-helyetteseinek képesítési követelményeirıl, 
valamint a vezetıi megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól 
szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján: 

–    szakirányú felsıfokú iskolai végzettség vagy felsıfokú iskolai végzettség és emellett 
mérlegképes könyvelıi vagy ezzel egyenértékő szakképesítés, valamint 

–    legalább hároméves – egészségügy területén szerzett – vezetıi gyakorlat. 

–    a gazdasági vezetınek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása 
tekintetében szerepelnie kell a számvitelrıl 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 felsıfokú végzettség tekintetében 
a közgazdasági (pénzügyi) felsıoktatásban alapképzésben szerezhetı képesítéseket kell 
irányadónak tekinteni. 

valamint: 

–    büntetlen elıélet,  

–    cselekvıképesség, 

–    széleskörő informatikai ismeretek,  

–    további munkaviszonyt, más vezetıi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzıi 
jogi védelem alá esı tevékenység kivételével – csak engedélyezés után létesíthetı. 

A gazdasági igazgatói munkakör betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségekrıl 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, fényképes szakmai önéletrajz, 

–    motivációs levél, 

–    az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, 

–    3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,  

–    hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez, 



–    nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezık és a 
döntéshozók részére történı sokszorosításához, továbbításához, 

–    a pályázati feltételként elıírt vezetıi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent:  

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

–    közbeszerzési eljárásokra vonatkozó képzettség, illetve gyakorlat, 

–    idegen nyelv ismerete. 

A pályázat benyújtásának határideje:  

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történı megjelenést követı 45 nap.  

A pályázati kiírás közzétételének helye: 2012. március 30. 

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

A pályázati kiírás közzétételének helye:  

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114, Pf. 32.) címére történı megküldésével. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot 
GYEMSZI/NYDR/PA/02,  valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági igazgatói 
pályázat: Petz Aladár Megyei Oktató Kórház 

és elektronikus úton a humanpolitika5@gyemszi.hu e-mail címre. 

A pályázattal kapcsolatban érdeklıdni lehet elektronikus úton:  

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

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:  

Pályázat benyújtásának határidejétıl számított 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 
határidejétıl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre kerülnek. 

*** 

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) 
pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a 
továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, 22/B. §-a, és a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi 
XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 192/B. § (2) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történı végrehajtásáról szóló 
356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 7. §-a és a megyei 
önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi 
Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérıl szóló 2011. évi CLIV. törvény 
14. § (4) bekezdése alapján: 

Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt  

9700 Szombathely, Markusovszky u. 5. 

gazdasági igazgatói 

munkakör 

munkaviszony keretében történı betöltésére. 

Munkáltató:  Munkaviszony létesítése, megszüntetése tekintetében a nemzeti erıforrás 
miniszter, az egyéb munkáltatói jogok tekintetében a GYEMSZI fıigazgatója.  

Munkakör: gazdasági igazgató 

A jogviszony idıtartama: 5 éves határozott idıre szól, 3 hónapos próbaidı kikötésével. 

A munkakör betölthetıségének kezdı napja várhatóan: 2012. július 16. 

A Gazdasági igazgató feladata: a szervezet mőködésével összefüggı gazdasági, 
pénzügyi és a számviteli rendszer stratégiájának kialakítása és mőködtetése a mindenkor 
hatályos jogszabályok figyelembe vételével, teljes munkaidıben történı munkavégzés 
keretében. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

A gazdasági szervezetet irányítása, ezen belül többek között:  

–    a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok 
ellátása, 



–    az intézmény mőködésével összefüggı gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelıs 
irányítása, 

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

–    az intézmény éves költségvetésének és az elıírt 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 
elıírások érvényesítése.  

Munkabér:  

A gazdasági igazgató munkabére az Mt. 192/B. § (2) bekezdésének, illetve az 
egészségügyi intézmény költségvetésének figyelembevételével differenciáltan kerül 
megállapításra.  

Pályázati feltételek: 

A gyógyintézetek vezetıjének és vezetı-helyetteseinek képesítési követelményeirıl, 
valamint a vezetıi megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól 
szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján: 

–    szakirányú felsıfokú iskolai végzettség vagy felsıfokú iskolai végzettség és emellett 
mérlegképes könyvelıi vagy ezzel egyenértékő szakképesítés, valamint 

–    legalább hároméves – egészségügy területén szerzett – vezetıi gyakorlat. 

–    a gazdasági vezetınek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása 
tekintetében szerepelnie kell a számvitelrıl 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 felsıfokú végzettség tekintetében 
a közgazdasági (pénzügyi) felsıoktatásban alapképzésben szerezhetı képesítéseket kell 
irányadónak tekinteni. 

valamint: 

–    büntetlen elıélet,  

–    cselekvıképesség, 

–    széleskörő informatikai ismeretek,  

–    további munkaviszonyt, más vezetıi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzıi 
jogi védelem alá esı tevékenység kivételével – csak engedélyezés után létesíthetı. 



A gazdasági igazgatói munkakör betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségekrıl 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, fényképes szakmai önéletrajz, 

–    motivációs levél, 

–    az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, 

–    3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,  

–    hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez, 

–    nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezık és a 
döntéshozók részére történı sokszorosításához, továbbításához, 

–    a pályázati feltételként elıírt vezetıi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent:  

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

–    közbeszerzési eljárásokra vonatkozó képzettség, illetve gyakorlat, 

–    idegen nyelv ismerete. 

A pályázat benyújtásának határideje:  

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történı megjelenést követı 45 nap.  

A pályázati kiírás közzétételének helye: 2012. március 30. 

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

A pályázati kiírás közzétételének helye:  

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114, Pf. 32.) címére történı megküldésével. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot 
GYEMSZI/NYDR/MK/02,  valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági igazgatói 
pályázat: Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt  

és elektronikus úton a humanpolitika5@gyemszi.hu e-mail címre. 



A pályázattal kapcsolatban érdeklıdni lehet elektronikus úton:  

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

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:  

Pályázat benyújtásának határidejétıl számított 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 
határidejétıl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre kerülnek. 

*** 

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) 
pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a 
továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, 22/B. §-a, és a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi 
XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 192/B. § (2) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történı végrehajtásáról szóló 
356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 7. §-a és a megyei 
önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi 
Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérıl szóló 2011. évi CLIV. törvény 
14. § (4) bekezdése alapján: 

Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt 

8200 Veszprém, Kórház u. 1. 

gazdasági igazgatói 

munkakör 

munkaviszony keretében történı betöltésére. 

Munkáltató:  Munkaviszony létesítése, megszüntetése tekintetében a nemzeti erıforrás 
miniszter, az egyéb munkáltatói jogok tekintetében a GYEMSZI fıigazgatója.  

Munkakör: gazdasági igazgató 



A jogviszony idıtartama: 5 éves határozott idıre szól, 3 hónapos próbaidı kikötésével. 

A munkakör betölthetıségének kezdı napja várhatóan: 2012. július 16. 

A Gazdasági igazgató feladata: a szervezet mőködésével összefüggı gazdasági, 
pénzügyi és a számviteli rendszer stratégiájának kialakítása és mőködtetése a mindenkor 
hatályos jogszabályok figyelembe vételével, teljes munkaidıben történı munkavégzés 
keretében. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

A gazdasági szervezetet irányítása, ezen belül többek között:  

–    a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok 
ellátása, 

–    az intézmény mőködésével összefüggı gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelıs 
irányítása, 

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

–    az intézmény éves költségvetésének és az elıírt 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 
elıírások érvényesítése.  

Munkabér:  

A gazdasági igazgató munkabére az Mt. 192/B. § (2) bekezdésének, illetve az 
egészségügyi intézmény költségvetésének figyelembevételével differenciáltan kerül 
megállapításra.  

Pályázati feltételek: 

A gyógyintézetek vezetıjének és vezetı-helyetteseinek képesítési követelményeirıl, 
valamint a vezetıi megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól 
szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján: 

–    szakirányú felsıfokú iskolai végzettség vagy felsıfokú iskolai végzettség és emellett 
mérlegképes könyvelıi vagy ezzel egyenértékő szakképesítés, valamint 

–    legalább hároméves – egészségügy területén szerzett – vezetıi gyakorlat. 

–    a gazdasági vezetınek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása 
tekintetében szerepelnie kell a számvitelrıl 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 felsıfokú végzettség tekintetében 
a közgazdasági (pénzügyi) felsıoktatásban alapképzésben szerezhetı képesítéseket kell 
irányadónak tekinteni. 

valamint: 

–    büntetlen elıélet,  

–    cselekvıképesség, 

–    széleskörő informatikai ismeretek,  

–    további munkaviszonyt, más vezetıi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzıi 
jogi védelem alá esı tevékenység kivételével – csak engedélyezés után létesíthetı. 

A gazdasági igazgatói munkakör betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségekrıl 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, fényképes szakmai önéletrajz, 

–    motivációs levél, 

–    az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, 

–    3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,  

–    hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez, 

–    nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezık és a 
döntéshozók részére történı sokszorosításához, továbbításához, 

–    a pályázati feltételként elıírt vezetıi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent:  

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

–    közbeszerzési eljárásokra vonatkozó képzettség, illetve gyakorlat, 

–    idegen nyelv ismerete. 

A pályázat benyújtásának határideje:  

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történı megjelenést követı 45 nap.  



A pályázati kiírás közzétételének helye: 2012. március 30. 

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

A pályázati kiírás közzétételének helye:  

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114, Pf. 32.) címére történı megküldésével. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot 
GYEMSZI/NYDR/CSF/02, valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági igazgatói 
pályázat: Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt  

és elektronikus úton a humanpolitika5@gyemszi.hu e-mail címre. 

A pályázattal kapcsolatban érdeklıdni lehet elektronikus úton:  

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

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:  

Pályázat benyújtásának határidejétıl számított 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 
határidejétıl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre kerülnek. 

*** 

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) 
pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a 
továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, 22/B. §-a, és a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi 
XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 192/B. § (2) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történı végrehajtásáról szóló 
356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 7. §-a és a megyei 
önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi 
Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérıl szóló 2011. évi CLIV. törvény 
14. § (4) bekezdése alapján: 



Markhot Ferenc Kórház Kft  

3300 Eger, Széchenyi út 27–29. 

gazdasági igazgatói 

munkakör 

munkaviszony keretében történı betöltésére. 

Munkáltató:  Munkaviszony létesítése, megszüntetése tekintetében a nemzeti erıforrás 
miniszter, az egyéb munkáltatói jogok tekintetében a GYEMSZI fıigazgatója.  

Munkakör: gazdasági igazgató 

A jogviszony idıtartama: 5 éves határozott idıre szól, 3 hónapos próbaidı kikötésével. 

A munkakör betölthetıségének kezdı napja várhatóan: 2012. július 16. 

A Gazdasági igazgató feladata: a szervezet mőködésével összefüggı gazdasági, 
pénzügyi és a számviteli rendszer stratégiájának kialakítása és mőködtetése a mindenkor 
hatályos jogszabályok figyelembe vételével, teljes munkaidıben történı munkavégzés 
keretében. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

A gazdasági szervezetet irányítása, ezen belül többek között:  

–    a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok 
ellátása, 

–    az intézmény mőködésével összefüggı gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelıs 
irányítása, 

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

–    az intézmény éves költségvetésének és az elıírt 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 
elıírások érvényesítése.  

Munkabér:  

A gazdasági igazgató munkabére az Mt. 192/B. § (2) bekezdésének, illetve az 
egészségügyi intézmény költségvetésének figyelembevételével differenciáltan kerül 
megállapításra.  



Pályázati feltételek: 

A gyógyintézetek vezetıjének és vezetı-helyetteseinek képesítési követelményeirıl, 
valamint a vezetıi megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól 
szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján: 

–    szakirányú felsıfokú iskolai végzettség vagy felsıfokú iskolai végzettség és emellett 
mérlegképes könyvelıi vagy ezzel egyenértékő szakképesítés, valamint 

–    legalább hároméves – egészségügy területén szerzett – vezetıi gyakorlat. 

–    a gazdasági vezetınek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása 
tekintetében szerepelnie kell a számvitelrıl 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 felsıfokú végzettség tekintetében 
a közgazdasági (pénzügyi) felsıoktatásban alapképzésben szerezhetı képesítéseket kell 
irányadónak tekinteni. 

valamint: 

–    büntetlen elıélet,  

–    cselekvıképesség, 

–    széleskörő informatikai ismeretek,  

–    további munkaviszonyt, más vezetıi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzıi 
jogi védelem alá esı tevékenység kivételével – csak engedélyezés után létesíthetı. 

A gazdasági igazgatói munkakör betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségekrıl 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, fényképes szakmai önéletrajz, 

–    motivációs levél, 

–    az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, 

–    3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,  

–    hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez, 



–    nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezık és a 
döntéshozók részére történı sokszorosításához, továbbításához, 

–    a pályázati feltételként elıírt vezetıi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent:  

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

–    közbeszerzési eljárásokra vonatkozó képzettség, illetve gyakorlat, 

–    idegen nyelv ismerete. 

A pályázat benyújtásának határideje:  

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történı megjelenést követı 45 nap.  

A pályázati kiírás közzétételének helye: 2012. március 30. 

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

A pályázati kiírás közzétételének helye:  

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114, Pf. 32.) címére történı megküldésével. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot 
GYEMSZI/ÉMR/MF/02,  valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági igazgatói 
pályázat: Markhot Ferenc Kórház Kft  

és elektronikus úton a humanpolitika6@gyemszi.hu e-mail címre. 

A pályázattal kapcsolatban érdeklıdni lehet elektronikus úton:  

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

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:  

Pályázat benyújtásának határidejétıl számított 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 
határidejétıl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre kerülnek. 

*** 

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) 
pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a 
továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, és a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a 
megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi 
intézményeinek átvételérıl szóló 2011. évi CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése, a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben 
történı végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.), 
valamint a közalkalmazotti pályázatnak a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat 
ellátó szerv honlapján történı közzétételére vonatkozó részletes szabályokról szóló 388/2007. 
(XII. 23.) Korm. rendelet alapján: 

Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelıintézet 

1204 Budapest, Köves u. 1. 

gazdasági igazgató 

magasabb vezetıi megbízás 

közalkalmazotti jogviszony keretében történı betöltésére. 

Munkáltató: A vezetıi megbízás adása és visszavonása, valamint a fegyelmi jogkör 
gyakorlása tekintetében a nemzeti erıforrás miniszter, egyéb munkáltatói jogok tekintetében a 
GYEMSZI fıigazgatója.  

Munkakör:  gazdasági igazgató  

A jogviszony idıtartama: 5 éves határozott idıre szól, 3 hónapos próbaidı kikötésével. 

A vezetıi állás betöltésének várható idıpontja:  2012. július 16. napja 

A Gazdasági igazgató feladata: a szervezet mőködésével összefüggı gazdasági, 
pénzügyi és a számviteli rendszer stratégiájának kialakítása és mőködtetése a mindenkor 
hatályos jogszabályok figyelembe vételével, teljes munkaidıben történı munkavégzés 
keretében. 

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

A gazdasági szervezetet irányítása, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9–10. §-ban rögzített feladatok ellátása, ezen belül:  



–    a költségvetési szerv elıirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, 
finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátása,  

–    az intézmény mőködésével összefüggı gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelıs 
irányítása, 

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

–    az intézmény éves költségvetésének és az elıírt féléves és év végi beszámolóinak, 
pénzforgalmi jelentéseinek elkészítése, a költségvetés és beszámolók adatainak valódiságának 
biztosítása, 

–    a bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó, 
elıírások 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 vezetıjének és vezetı-helyetteseinek képesítési követelményeirıl, 
valamint a vezetıi megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól 
szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján: 

–    szakirányú felsıfokú iskolai végzettség vagy felsıfokú iskolai végzettség és emellett 
mérlegképes könyvelıi vagy ezzel egyenértékő szakképesítés, valamint 

–    legalább hároméves – egészségügy területén szerzett – vezetıi gyakorlat, 

–    a gazdasági vezetınek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása 
tekintetében szerepelnie kell a számvitelrıl 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 felsıfokú végzettség tekintetében 
a közgazdasági (pénzügyi) felsıoktatásban alapképzésben szerezhetı képesítéseket kell 
irányadónak tekinteni. 

valamint: 

–    büntetlen elıélet,  

–    cselekvıképesség, 

–    széleskörő informatikai ismeretek,  



–    magasabb vezetı beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval 
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejőleg közalkalmazotti 
munkakörbe kinevezhetı, 

–    további munkaviszonyt, más vezetıi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzıi 
jogi védelem alá esı tevékenység kivételével – csak engedélyezés után létesíthetı. 

A gazdasági igazgatói munkakör betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségekrıl 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, fényképes szakmai önéletrajz, 

–    motivációs levél, 

–    az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, 

–    3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,  

–    hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez, 

–    nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezık és a 
döntéshozók részére történı sokszorosításához, továbbításához, 

–    a pályázati feltételként elıírt vezetıi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent:  

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

–    közbeszerzési eljárásokra vonatkozó képzettség, illetve gyakorlat, 

–    idegen nyelv ismerete. 

A pályázat benyújtásának határideje: 

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történı megjelenést követı 45 nap. 

A pályázati kiírás közzétételének helye: 

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

A pályázat benyújtásának módja: 



Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114, Pf. 32.) címére történı megküldésével. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot 
GYEMSZI/BP/JF/02, valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági igazgatói pályázat: 
Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelıintézet 

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

A pályázattal kapcsolatban érdeklıdni 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 követı 60 nap.  

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

A KÖZIGÁLLÁS publikálási id ıpontja: 2012. március 30. 

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 
határidejétıl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre kerülnek 

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

*** 

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) 
pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a 
továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, és a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a 
megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi 
intézményeinek átvételérıl szóló 2011. évi CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése, a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben 
történı végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.), 
valamint a közalkalmazotti pályázatnak a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat 



ellátó szerv honlapján történı közzétételére vonatkozó részletes szabályokról szóló 388/2007. 
(XII. 23.) Korm. rendelet alapján: 

Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelıintézet és Baleseti Központ 

1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8–20. 

gazdasági igazgató 

magasabb vezetıi megbízás 

közalkalmazotti jogviszony keretében történı betöltésére. 

Munkáltató: A vezetıi megbízás adása és visszavonása, valamint a fegyelmi jogkör 
gyakorlása tekintetében a nemzeti erıforrás miniszter, egyéb munkáltatói jogok tekintetében a 
GYEMSZI fıigazgatója.  

Munkakör:  gazdasági igazgató  

A jogviszony idıtartama: 5 éves határozott idıre szól, 3 hónapos próbaidı kikötésével. 

A vezetıi állás betöltésének várható idıpontja:  2012. július 16. napja 

A Gazdasági igazgató feladata: a szervezet mőködésével összefüggı gazdasági, 
pénzügyi és a számviteli rendszer stratégiájának kialakítása és mőködtetése a mindenkor 
hatályos jogszabályok figyelembe vételével, teljes munkaidıben történı munkavégzés 
keretében. 

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

A gazdasági szervezetet irányítása, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9–10. §-ban rögzített feladatok ellátása, ezen belül:  

–    a költségvetési szerv elıirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, 
finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátása,  

–    az intézmény mőködésével összefüggı gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelıs 
irányítása, 

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

–    az intézmény éves költségvetésének és az elıírt féléves és év végi beszámolóinak, 
pénzforgalmi jelentéseinek elkészítése, a költségvetés és beszámolók adatainak valódiságának 
biztosítása, 

–    a bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó, 
elıírások 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 vezetıjének és vezetı-helyetteseinek képesítési követelményeirıl, 
valamint a vezetıi megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól 
szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján: 

–    szakirányú felsıfokú iskolai végzettség vagy felsıfokú iskolai végzettség és emellett 
mérlegképes könyvelıi vagy ezzel egyenértékő szakképesítés, valamint 

–    legalább hároméves – egészségügy területén szerzett – vezetıi gyakorlat, 

–    a gazdasági vezetınek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása 
tekintetében szerepelnie kell a számvitelrıl 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 felsıfokú végzettség tekintetében 
a közgazdasági (pénzügyi) felsıoktatásban alapképzésben szerezhetı képesítéseket kell 
irányadónak tekinteni. 

valamint: 

–    büntetlen elıélet,  

–    cselekvıképesség, 

–    széleskörő informatikai ismeretek,  

–    magasabb vezetı beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval 
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejőleg közalkalmazotti 
munkakörbe kinevezhetı, 

–    további munkaviszonyt, más vezetıi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzıi 
jogi védelem alá esı tevékenység kivételével – csak engedélyezés után létesíthetı. 

A gazdasági igazgatói munkakör betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségekrıl 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, fényképes szakmai önéletrajz, 

–    motivációs levél, 



–    az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, 

–    3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,  

–    hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez, 

–    nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezık és a 
döntéshozók részére történı sokszorosításához, továbbításához, 

–    a pályázati feltételként elıírt vezetıi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent:  

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

–    közbeszerzési eljárásokra vonatkozó képzettség, illetve gyakorlat, 

–    idegen nyelv ismerete. 

A pályázat benyújtásának határideje: 

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történı megjelenést követı 45 nap. 

A pályázati kiírás közzétételének helye: 

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

A pályázat benyújtásának módja: 

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114, Pf. 32.) címére történı megküldésével. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot 
GYEMSZI/BP/PS/02, valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági igazgatói pályázat: 
Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelıintézet és Baleseti Központ 

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

A pályázattal kapcsolatban érdeklıdni 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 követı 60 nap.  

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

A KÖZIGÁLLÁS publikálási id ıpontja: 2012. március 30. 

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 
határidejétıl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre kerülnek 

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

*** 

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) 
pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a 
továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, és a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a 
megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi 
intézményeinek átvételérıl szóló 2011. évi CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése, a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben 
történı végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.), 
valamint a közalkalmazotti pályázatnak a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat 
ellátó szerv honlapján történı közzétételére vonatkozó részletes szabályokról szóló 388/2007. 
(XII. 23.) Korm. rendelet alapján: 

Központi Stomatológiai Intézet 

1088 Budapest, Szentkirályi utca 40. 

gazdasági igazgató 

magasabb vezetıi megbízás 

közalkalmazotti jogviszony keretében történı betöltésére. 

Munkáltató: A vezetıi megbízás adása és visszavonása, valamint a fegyelmi jogkör 
gyakorlása tekintetében a nemzeti erıforrás miniszter, egyéb munkáltatói jogok tekintetében a 
GYEMSZI fıigazgatója.  



Munkakör:  gazdasági igazgató  

A jogviszony idıtartama: 5 éves határozott idıre szól, 3 hónapos próbaidı kikötésével. 

A vezetıi állás betöltésének várható idıpontja:  2012. július 16. napja 

A Gazdasági igazgató feladata: a szervezet mőködésével összefüggı gazdasági, 
pénzügyi és a számviteli rendszer stratégiájának kialakítása és mőködtetése a mindenkor 
hatályos jogszabályok figyelembe vételével, teljes munkaidıben történı munkavégzés 
keretében. 

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

A gazdasági szervezetet irányítása, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9–10. §-ban rögzített feladatok ellátása, ezen belül:  

–    a költségvetési szerv elıirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, 
finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátása,  

–    az intézmény mőködésével összefüggı gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelıs 
irányítása, 

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

–    az intézmény éves költségvetésének és az elıírt féléves és év végi beszámolóinak, 
pénzforgalmi jelentéseinek elkészítése, a költségvetés és beszámolók adatainak valódiságának 
biztosítása, 

–    a bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó, 
elıírások 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 vezetıjének és vezetı-helyetteseinek képesítési követelményeirıl, 
valamint a vezetıi megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól 
szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján: 

–    szakirányú felsıfokú iskolai végzettség vagy felsıfokú iskolai végzettség és emellett 
mérlegképes könyvelıi vagy ezzel egyenértékő szakképesítés, valamint 

–    legalább hároméves – egészségügy területén szerzett – vezetıi gyakorlat, 

–    a gazdasági vezetınek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása 
tekintetében szerepelnie kell a számvitelrıl 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 felsıfokú végzettség tekintetében 
a közgazdasági (pénzügyi) felsıoktatásban alapképzésben szerezhetı képesítéseket kell 
irányadónak tekinteni. 

valamint: 

–    büntetlen elıélet,  

–    cselekvıképesség, 

–    széleskörő informatikai ismeretek,  

–    magasabb vezetı beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval 
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejőleg közalkalmazotti 
munkakörbe kinevezhetı, 

–    további munkaviszonyt, más vezetıi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzıi 
jogi védelem alá esı tevékenység kivételével – csak engedélyezés után létesíthetı. 

A gazdasági igazgatói munkakör betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségekrıl 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, fényképes szakmai önéletrajz, 

–    motivációs levél, 

–    az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, 

–    3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,  

–    hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez, 

–    nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezık és a 
döntéshozók részére történı sokszorosításához, továbbításához, 

–    a pályázati feltételként elıírt vezetıi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent:  

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



–    közbeszerzési eljárásokra vonatkozó képzettség, illetve gyakorlat, 

–    idegen nyelv ismerete. 

A pályázat benyújtásának határideje: 

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történı megjelenést követı 45 nap. 

A pályázati kiírás közzétételének helye: 

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

A pályázat benyújtásának módja: 

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114, Pf. 32.) címére történı megküldésével. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot 
GYEMSZI/BP/KS/02, valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági igazgatói pályázat: 
Központi Stomatológiai Intézet 

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

A pályázattal kapcsolatban érdeklıdni 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 követı 60 nap.  

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

A KÖZIGÁLLÁS publikálási id ıpontja: 2012. március 30. 

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 
határidejétıl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre kerülnek 

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

*** 

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) 
pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a 
továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, és a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a 
megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi 
intézményeinek átvételérıl szóló 2011. évi CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése, a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben 
történı végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.), 
valamint a közalkalmazotti pályázatnak a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat 
ellátó szerv honlapján történı közzétételére vonatkozó részletes szabályokról szóló 388/2007. 
(XII. 23.) Korm. rendelet alapján: 

Szent Rókus Kórház és Intézményei 

1085 Budapest, Gyulai Pál u. 2. 

gazdasági igazgató 

magasabb vezetıi megbízás 

közalkalmazotti jogviszony keretében történı betöltésére. 

Munkáltató: A vezetıi megbízás adása és visszavonsa, valamint a fegyelmi jogkör 
gyakorlása tekintetében a nemzeti erıforrás miniszter, egyéb munkáltatói jogok tekintetében a 
GYEMSZI fıigazgatója.  

Munkakör:  gazdasági igazgató  

A jogviszony idıtartama: 5 éves határozott idıre szól, 3 hónapos próbaidı kikötésével. 

A vezetıi állás betöltésének várható idıpontja:  2012. július 16. napja 

A Gazdasági igazgató feladata: a szervezet mőködésével összefüggı gazdasági, 
pénzügyi és a számviteli rendszer stratégiájának kialakítása és mőködtetése a mindenkor 
hatályos jogszabályok figyelembe vételével, teljes munkaidıben történı munkavégzés 
keretében. 

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

A gazdasági szervezetet irányítása, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9–10. §-ban rögzített feladatok ellátása, ezen belül:  



–    a költségvetési szerv elıirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, 
finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátása,  

–    az intézmény mőködésével összefüggı gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelıs 
irányítása, 

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

–    az intézmény éves költségvetésének és az elıírt féléves és év végi beszámolóinak, 
pénzforgalmi jelentéseinek elkészítése, a költségvetés és beszámolók adatainak valódiságának 
biztosítása, 

–    a bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó, 
elıírások 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 vezetıjének és vezetı-helyetteseinek képesítési követelményeirıl, 
valamint a vezetıi megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól 
szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján: 

–    szakirányú felsıfokú iskolai végzettség vagy felsıfokú iskolai végzettség és emellett 
mérlegképes könyvelıi vagy ezzel egyenértékő szakképesítés, valamint 

–    legalább hároméves – egészségügy területén szerzett – vezetıi gyakorlat, 

–    a gazdasági vezetınek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása 
tekintetében szerepelnie kell a számvitelrıl 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 felsıfokú végzettség tekintetében 
a közgazdasági (pénzügyi) felsıoktatásban alapképzésben szerezhetı képesítéseket kell 
irányadónak tekinteni. 

valamint: 

–    büntetlen elıélet,  

–    cselekvıképesség, 

–    széleskörő informatikai ismeretek,  



–    magasabb vezetı beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval 
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejőleg közalkalmazotti 
munkakörbe kinevezhetı, 

–    további munkaviszonyt, más vezetıi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzıi 
jogi védelem alá esı tevékenység kivételével – csak engedélyezés után létesíthetı. 

A gazdasági igazgatói munkakör betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségekrıl 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, fényképes szakmai önéletrajz, 

–    motivációs levél, 

–    az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, 

–    3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,  

–    hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez, 

–    nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezık és a 
döntéshozók részére történı sokszorosításához, továbbításához, 

–    a pályázati feltételként elıírt vezetıi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent:  

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

–    közbeszerzési eljárásokra vonatkozó képzettség, illetve gyakorlat, 

–    idegen nyelv ismerete. 

A pályázat benyújtásának határideje: 

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történı megjelenést követı 45 nap. 

A pályázati kiírás közzétételének helye: 

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

A pályázat benyújtásának módja: 



Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114, Pf. 32.) címére történı megküldésével. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot 
GYEMSZI/BP/RK/02 , valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági igazgatói pályázat: 
Szent Rókus Kórház és Intézményei 

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

A pályázattal kapcsolatban érdeklıdni 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 követı 60 nap.  

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

A KÖZIGÁLLÁS publikálási id ıpontja: 2012. március 30. 

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 
határidejétıl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre kerülnek 

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

*** 

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) 
pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a 
továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, és a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a 
megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi 
intézményeinek átvételérıl szóló 2011. évi CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése, a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben 
történı végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.), 
valamint a közalkalmazotti pályázatnak a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat 



ellátó szerv honlapján történı közzétételére vonatkozó részletes szabályokról szóló 388/2007. 
(XII. 23.) Korm. rendelet alapján: 

Szent Lázár Megyei Kórház 

3100 Salgótarján, Füleki út 54–56. 

gazdasági igazgató 

magasabb vezetıi megbízás 

közalkalmazotti jogviszony keretében történı betöltésére. 

Munkáltató: A vezetıi megbízás adása és visszavonása, valamint a fegyelmi jogkör 
gyakorlása tekintetében a nemzeti erıforrás miniszter, egyéb munkáltatói jogok tekintetében a 
GYEMSZI fıigazgatója.  

Munkakör:  gazdasági igazgató  

A jogviszony idıtartama: 5 éves határozott idıre szól, 3 hónapos próbaidı kikötésével. 

A vezetıi állás betöltésének várható idıpontja:  2012. július 16. napja 

A Gazdasági igazgató feladata: a szervezet mőködésével összefüggı gazdasági, 
pénzügyi és a számviteli rendszer stratégiájának kialakítása és mőködtetése a mindenkor 
hatályos jogszabályok figyelembe vételével, teljes munkaidıben történı munkavégzés 
keretében. 

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

A gazdasági szervezetet irányítása, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9–10. §-ban rögzített feladatok ellátása, ezen belül:  

–    a költségvetési szerv elıirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, 
finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátása,  

–    az intézmény mőködésével összefüggı gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelıs 
irányítása, 

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

–    az intézmény éves költségvetésének és az elıírt féléves és év végi beszámolóinak, 
pénzforgalmi jelentéseinek elkészítése, a költségvetés és beszámolók adatainak valódiságának 
biztosítása, 

–    a bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó, 
elıírások 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 vezetıjének és vezetı-helyetteseinek képesítési követelményeirıl, 
valamint a vezetıi megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól 
szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján: 

–    szakirányú felsıfokú iskolai végzettség vagy felsıfokú iskolai végzettség és emellett 
mérlegképes könyvelıi vagy ezzel egyenértékő szakképesítés, valamint 

–    legalább hároméves – egészségügy területén szerzett – vezetıi gyakorlat, 

–    a gazdasági vezetınek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása 
tekintetében szerepelnie kell a számvitelrıl 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 felsıfokú végzettség tekintetében 
a közgazdasági (pénzügyi) felsıoktatásban alapképzésben szerezhetı képesítéseket kell 
irányadónak tekinteni. 

valamint: 

–    büntetlen elıélet,  

–    cselekvıképesség, 

–    széleskörő informatikai ismeretek,  

–    magasabb vezetı beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval 
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejőleg közalkalmazotti 
munkakörbe kinevezhetı, 

–    további munkaviszonyt, más vezetıi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzıi 
jogi védelem alá esı tevékenység kivételével – csak engedélyezés után létesíthetı. 

A gazdasági igazgatói munkakör betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségekrıl 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, fényképes szakmai önéletrajz, 

–    motivációs levél, 



–    az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, 

–    3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,  

–    hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez, 

–    nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezık és a 
döntéshozók részére történı sokszorosításához, továbbításához, 

–    a pályázati feltételként elıírt vezetıi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent:  

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

–    közbeszerzési eljárásokra vonatkozó képzettség, illetve gyakorlat, 

–    idegen nyelv ismerete. 

A pályázat benyújtásának határideje: 

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történı megjelenést követı 45 nap. 

A pályázati kiírás közzétételének helye: 

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

A pályázat benyújtásának módja: 

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114, Pf. 32.) címére történı megküldésével. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot 
GYEMSZI/KM/SZL/02 , valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági igazgatói 
pályázat: Szent Lázár Megyei Kórház 

és elektronikus úton a humanpolitika1@gyemszi.hu e-mail címre. 

A pályázattal kapcsolatban érdeklıdni 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 követı 60 nap.  

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

A KÖZIGÁLLÁS publikálási id ıpontja: 2012. március 30. 

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 
határidejétıl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre kerülnek 

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

*** 

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) 
pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a 
továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, és a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a 
megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi 
intézményeinek átvételérıl szóló 2011. évi CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése, a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben 
történı végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.), 
valamint a közalkalmazotti pályázatnak a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat 
ellátó szerv honlapján történı közzétételére vonatkozó részletes szabályokról szóló 388/2007. 
(XII. 23.) Korm. rendelet alapján: 

Pest Megyei Tüdıgyógyintézet 

2045 Törökbálint, Munkácsy M. u. 70. 

gazdasági igazgató 

magasabb vezetıi megbízás 

közalkalmazotti jogviszony keretében történı betöltésére. 

Munkáltató: A vezetıi megbízás adása és visszavonása, valamint a fegyelmi jogkör 
gyakorlása tekintetében a nemzeti erıforrás miniszter, egyéb munkáltatói jogok tekintetében a 
GYEMSZI fıigazgatója.  



Munkakör:  gazdasági igazgató  

A jogviszony idıtartama: 5 éves határozott idıre szól, 3 hónapos próbaidı kikötésével. 

A vezetıi állás betöltésének várható idıpontja:  2012. július 16. napja 

A Gazdasági igazgató feladata: a szervezet mőködésével összefüggı gazdasági, 
pénzügyi és a számviteli rendszer stratégiájának kialakítása és mőködtetése a mindenkor 
hatályos jogszabályok figyelembe vételével, teljes munkaidıben történı munkavégzés 
keretében. 

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

A gazdasági szervezetet irányítása, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9–10. §-ban rögzített feladatok ellátása, ezen belül:  

–    a költségvetési szerv elıirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, 
finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátása,  

–    az intézmény mőködésével összefüggı gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelıs 
irányítása, 

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

–    az intézmény éves költségvetésének és az elıírt féléves és év végi beszámolóinak, 
pénzforgalmi jelentéseinek elkészítése, a költségvetés és beszámolók adatainak valódiságának 
biztosítása, 

–    a bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó, 
elıírások 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 vezetıjének és vezetı-helyetteseinek képesítési követelményeirıl, 
valamint a vezetıi megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól 
szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján: 

–    szakirányú felsıfokú iskolai végzettség vagy felsıfokú iskolai végzettség és emellett 
mérlegképes könyvelıi vagy ezzel egyenértékő szakképesítés, valamint 

–    legalább hároméves – egészségügy területén szerzett – vezetıi gyakorlat, 

–    a gazdasági vezetınek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása 
tekintetében szerepelnie kell a számvitelrıl 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 felsıfokú végzettség tekintetében 
a közgazdasági (pénzügyi) felsıoktatásban alapképzésben szerezhetı képesítéseket kell 
irányadónak tekinteni. 

valamint: 

–    büntetlen elıélet,  

–    cselekvıképesség, 

–    széleskörő informatikai ismeretek,  

–    magasabb vezetı beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval 
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejőleg közalkalmazotti 
munkakörbe kinevezhetı, 

–    további munkaviszonyt, más vezetıi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzıi 
jogi védelem alá esı tevékenység kivételével – csak engedélyezés után létesíthetı. 

A gazdasági igazgatói munkakör betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségekrıl 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, fényképes szakmai önéletrajz, 

–    motivációs levél, 

–    az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, 

–    3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,  

–    hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez, 

–    nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezık és a 
döntéshozók részére történı sokszorosításához, továbbításához, 

–    a pályázati feltételként elıírt vezetıi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent:  

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



–    közbeszerzési eljárásokra vonatkozó képzettség, illetve gyakorlat, 

–    idegen nyelv ismerete. 

A pályázat benyújtásának határideje: 

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történı megjelenést követı 45 nap. 

A pályázati kiírás közzétételének helye: 

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

A pályázat benyújtásának módja: 

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114, Pf. 32.) címére történı megküldésével. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot 
GYEMSZI/KM/TT/02 , valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági igazgatói pályázat: 
Tüdıgyógyintézet törökbálint 

és elektronikus úton a humanpolitika1@gyemszi.hu e-mail címre. 

A pályázattal kapcsolatban érdeklıdni 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 követı 60 nap.  

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

A KÖZIGÁLLÁS publikálási id ıpontja: 2012. március 30. 

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 
határidejétıl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre kerülnek 

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

*** 

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) 
pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a 
továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, és a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a 
megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi 
intézményeinek átvételérıl szóló 2011. évi CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése, a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben 
történı végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.), 
valamint a közalkalmazotti pályázatnak a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat 
ellátó szerv honlapján történı közzétételére vonatkozó részletes szabályokról szóló 388/2007. 
(XII. 23.) Korm. rendelet alapján: 

Szakorvosi Rendelıintézet Gyömrı 

2229 Gyömrı, Szent I. u. 15. 

gazdasági igazgató 

magasabb vezetıi megbízás 

közalkalmazotti jogviszony keretében történı betöltésére. 

Munkáltató: A vezetıi megbízás adása és visszavonása, valamint a fegyelmi jogkör 
gyakorlása tekintetében a nemzeti erıforrás miniszter, egyéb munkáltatói jogok tekintetében a 
GYEMSZI fıigazgatója.  

Munkakör:  gazdasági igazgató  

A jogviszony idıtartama: 5 éves határozott idıre szól, 3 hónapos próbaidı kikötésével. 

A vezetıi állás betöltésének várható idıpontja:  2012. július 16. napja 

A Gazdasági igazgató feladata: a szervezet mőködésével összefüggı gazdasági, 
pénzügyi és a számviteli rendszer stratégiájának kialakítása és mőködtetése a mindenkor 
hatályos jogszabályok figyelembe vételével, teljes munkaidıben történı munkavégzés 
keretében. 

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

A gazdasági szervezetet irányítása, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9–10. §-ban rögzített feladatok ellátása, ezen belül:  



–    a költségvetési szerv elıirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, 
finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátása,  

–    az intézmény mőködésével összefüggı gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelıs 
irányítása, 

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

–    az intézmény éves költségvetésének és az elıírt féléves és év végi beszámolóinak, 
pénzforgalmi jelentéseinek elkészítése, a költségvetés és beszámolók adatainak valódiságának 
biztosítása, 

–    a bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó, 
elıírások 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 vezetıjének és vezetı-helyetteseinek képesítési követelményeirıl, 
valamint a vezetıi megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól 
szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján: 

–    szakirányú felsıfokú iskolai végzettség vagy felsıfokú iskolai végzettség és emellett 
mérlegképes könyvelıi vagy ezzel egyenértékő szakképesítés, valamint 

–    legalább hároméves – egészségügy területén szerzett – vezetıi gyakorlat, 

–    a gazdasági vezetınek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása 
tekintetében szerepelnie kell a számvitelrıl 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 felsıfokú végzettség tekintetében 
a közgazdasági (pénzügyi) felsıoktatásban alapképzésben szerezhetı képesítéseket kell 
irányadónak tekinteni. 

valamint: 

–    büntetlen elıélet,  

–    cselekvıképesség, 

–    széleskörő informatikai ismeretek,  



–    magasabb vezetı beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval 
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejőleg közalkalmazotti 
munkakörbe kinevezhetı, 

–    további munkaviszonyt, más vezetıi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzıi 
jogi védelem alá esı tevékenység kivételével – csak engedélyezés után létesíthetı. 

A gazdasági igazgatói munkakör betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségekrıl 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, fényképes szakmai önéletrajz, 

–    motivációs levél, 

–    az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, 

–    3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,  

–    hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez, 

–    nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezık és a 
döntéshozók részére történı sokszorosításához, továbbításához, 

–    a pályázati feltételként elıírt vezetıi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent:  

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

–    közbeszerzési eljárásokra vonatkozó képzettség, illetve gyakorlat, 

–    idegen nyelv ismerete. 

A pályázat benyújtásának határideje: 

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történı megjelenést követı 45 nap. 

A pályázati kiírás közzétételének helye: 

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

A pályázat benyújtásának módja: 



Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114, Pf. 32.) címére történı megküldésével. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot 
GYEMSZI/KM/SZRGY/02 , valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági igazgatói 
pályázat: Szakorvosi Rendelıintézet Gyömrı 

és elektronikus úton a humanpolitika1@gyemszi.hu e-mail címre. 

A pályázattal kapcsolatban érdeklıdni 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 követı 60 nap.  

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

A KÖZIGÁLLÁS publikálási id ıpontja: 2012. március 30. 

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 
határidejétıl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre kerülnek 

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

*** 

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) 
pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a 
továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, és a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a 
megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi 
intézményeinek átvételérıl szóló 2011. évi CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése, a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben 
történı végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.), 
valamint a közalkalmazotti pályázatnak a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat 



ellátó szerv honlapján történı közzétételére vonatkozó részletes szabályokról szóló 388/2007. 
(XII. 23.) Korm. rendelet alapján: 

Szakorvosi Rendelıintézet Szigetszentmiklós 

2310 Szigetszentmiklós, Viola u. 1. 

gazdasági igazgató 

magasabb vezetıi megbízás 

közalkalmazotti jogviszony keretében történı betöltésére. 

Munkáltató: A vezetıi megbízás adása és visszavonása, valamint a fegyelmi jogkör 
gyakorlása tekintetében a nemzeti erıforrás miniszter, egyéb munkáltatói jogok tekintetében a 
GYEMSZI fıigazgatója.  

Munkakör:  gazdasági igazgató  

A jogviszony idıtartama: 5 éves határozott idıre szól, 3 hónapos próbaidı kikötésével. 

A vezetıi állás betöltésének várható idıpontja:  2012. július 16. napja 

A Gazdasági igazgató feladata: a szervezet mőködésével összefüggı gazdasági, 
pénzügyi és a számviteli rendszer stratégiájának kialakítása és mőködtetése a mindenkor 
hatályos jogszabályok figyelembe vételével, teljes munkaidıben történı munkavégzés 
keretében. 

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

A gazdasági szervezetet irányítása, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9–10. §-ban rögzített feladatok ellátása, ezen belül:  

–    a költségvetési szerv elıirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, 
finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátása,  

–    az intézmény mőködésével összefüggı gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelıs 
irányítása, 

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

–    az intézmény éves költségvetésének és az elıírt féléves és év végi beszámolóinak, 
pénzforgalmi jelentéseinek elkészítése, a költségvetés és beszámolók adatainak valódiságának 
biztosítása, 

–    a bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó, 
elıírások 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 vezetıjének és vezetı-helyetteseinek képesítési követelményeirıl, 
valamint a vezetıi megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól 
szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján: 

–    szakirányú felsıfokú iskolai végzettség vagy felsıfokú iskolai végzettség és emellett 
mérlegképes könyvelıi vagy ezzel egyenértékő szakképesítés, valamint 

–    legalább hároméves – egészségügy területén szerzett – vezetıi gyakorlat, 

–    a gazdasági vezetınek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása 
tekintetében szerepelnie kell a számvitelrıl 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 felsıfokú végzettség tekintetében 
a közgazdasági (pénzügyi) felsıoktatásban alapképzésben szerezhetı képesítéseket kell 
irányadónak tekinteni. 

valamint: 

–    büntetlen elıélet,  

–    cselekvıképesség, 

–    széleskörő informatikai ismeretek,  

–    magasabb vezetı beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval 
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejőleg közalkalmazotti 
munkakörbe kinevezhetı, 

–    további munkaviszonyt, más vezetıi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzıi 
jogi védelem alá esı tevékenység kivételével – csak engedélyezés után létesíthetı. 

A gazdasági igazgatói munkakör betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségekrıl 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, fényképes szakmai önéletrajz, 

–    motivációs levél, 



–    az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, 

–    3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,  

–    hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez, 

–    nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezık és a 
döntéshozók részére történı sokszorosításához, továbbításához, 

–    a pályázati feltételként elıírt vezetıi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent:  

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

–    közbeszerzési eljárásokra vonatkozó képzettség, illetve gyakorlat, 

–    idegen nyelv ismerete. 

A pályázat benyújtásának határideje: 

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történı megjelenést követı 45 nap. 

A pályázati kiírás közzétételének helye: 

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

A pályázat benyújtásának módja: 

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114, Pf. 32.) címére történı megküldésével. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot 
GYEMSZI/KM/SZRSZ/02 , valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági igazgatói 
pályázat: Szakorvosi Rendelıintézet Szigetszentmiklós 

és elektronikus úton a humanpolitika1@gyemszi.hu e-mail címre. 

A pályázattal kapcsolatban érdeklıdni 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 követı 60 nap.  

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

A KÖZIGÁLLÁS publikálási id ıpontja: 2012. március 30. 

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 
határidejétıl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre kerülnek 

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

*** 

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) 
pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a 
továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, és a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a 
megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi 
intézményeinek átvételérıl szóló 2011. évi CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése, a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben 
történı végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.), 
valamint a közalkalmazotti pályázatnak a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat 
ellátó szerv honlapján történı közzétételére vonatkozó részletes szabályokról szóló 388/2007. 
(XII. 23.) Korm. rendelet alapján: 

Szakorvosi Rendelıintézet Monor 

2200 Monor, Balassa B. u. 1. 

gazdasági igazgató 

magasabb vezetıi megbízás 

közalkalmazotti jogviszony keretében történı betöltésére. 

Munkáltató: A vezetıi megbízás adása és visszavonása, valamint a fegyelmi jogkör 
gyakorlása tekintetében a nemzeti erıforrás miniszter, egyéb munkáltatói jogok tekintetében a 
GYEMSZI fıigazgatója.  



Munkakör:  gazdasági igazgató  

A jogviszony idıtartama: 5 éves határozott idıre szól, 3 hónapos próbaidı kikötésével. 

A vezetıi állás betöltésének várható idıpontja:  2012. július 16. napja 

A Gazdasági igazgató feladata: a szervezet mőködésével összefüggı gazdasági, 
pénzügyi és a számviteli rendszer stratégiájának kialakítása és mőködtetése a mindenkor 
hatályos jogszabályok figyelembe vételével, teljes munkaidıben történı munkavégzés 
keretében. 

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

A gazdasági szervezetet irányítása, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9–10. §-ban rögzített feladatok ellátása, ezen belül:  

–    a költségvetési szerv elıirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, 
finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátása,  

–    az intézmény mőködésével összefüggı gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelıs 
irányítása, 

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

–    az intézmény éves költségvetésének és az elıírt féléves és év végi beszámolóinak, 
pénzforgalmi jelentéseinek elkészítése, a költségvetés és beszámolók adatainak valódiságának 
biztosítása, 

–    a bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó, 
elıírások 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 vezetıjének és vezetı-helyetteseinek képesítési követelményeirıl, 
valamint a vezetıi megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól 
szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján: 

–    szakirányú felsıfokú iskolai végzettség vagy felsıfokú iskolai végzettség és emellett 
mérlegképes könyvelıi vagy ezzel egyenértékő szakképesítés, valamint 

–    legalább hároméves – egészségügy területén szerzett – vezetıi gyakorlat, 

–    a gazdasági vezetınek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása 
tekintetében szerepelnie kell a számvitelrıl 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 felsıfokú végzettség tekintetében 
a közgazdasági (pénzügyi) felsıoktatásban alapképzésben szerezhetı képesítéseket kell 
irányadónak tekinteni. 

valamint: 

–    büntetlen elıélet,  

–    cselekvıképesség, 

–    széleskörő informatikai ismeretek,  

–    magasabb vezetı beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval 
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejőleg közalkalmazotti 
munkakörbe kinevezhetı, 

–    további munkaviszonyt, más vezetıi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzıi 
jogi védelem alá esı tevékenység kivételével – csak engedélyezés után létesíthetı. 

A gazdasági igazgatói munkakör betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségekrıl 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, fényképes szakmai önéletrajz, 

–    motivációs levél, 

–    az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, 

–    3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,  

–    hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez, 

–    nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezık és a 
döntéshozók részére történı sokszorosításához, továbbításához, 

–    a pályázati feltételként elıírt vezetıi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent:  

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



–    közbeszerzési eljárásokra vonatkozó képzettség, illetve gyakorlat, 

–    idegen nyelv ismerete. 

A pályázat benyújtásának határideje: 

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történı megjelenést követı 45 nap. 

A pályázati kiírás közzétételének helye: 

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

A pályázat benyújtásának módja: 

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114, Pf. 32.) címére történı megküldésével. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot 
GYEMSZI/KM/SZRM/02 , valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági igazgatói 
pályázat: Szakorvosi Rendelıintézet Monor 

és elektronikus úton a humanpolitika1@gyemszi.hu e-mail címre. 

A pályázattal kapcsolatban érdeklıdni 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 követı 60 nap.  

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

A KÖZIGÁLLÁS publikálási id ıpontja: 2012. március 30. 

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 
határidejétıl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre kerülnek 

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

*** 

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) 
pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a 
továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, és a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a 
megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi 
intézményeinek átvételérıl szóló 2011. évi CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése, a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben 
történı végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.), 
valamint a közalkalmazotti pályázatnak a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat 
ellátó szerv honlapján történı közzétételére vonatkozó részletes szabályokról szóló 388/2007. 
(XII. 23.) Korm. rendelet alapján: 

Szakorvosi Rendelıintézet Nagykáta 

2761 Nagykáta, Dózsa Gy. u. 46. 

gazdasági igazgató 

magasabb vezetıi megbízás 

közalkalmazotti jogviszony keretében történı betöltésére. 

Munkáltató: A vezetıi megbízás adása és visszavonása, valamint a fegyelmi jogkör 
gyakorlása tekintetében a nemzeti erıforrás miniszter, egyéb munkáltatói jogok tekintetében a 
GYEMSZI fıigazgatója.  

Munkakör:  gazdasági igazgató  

A jogviszony idıtartama: 5 éves határozott idıre szól, 3 hónapos próbaidı kikötésével. 

A vezetıi állás betöltésének várható idıpontja:  2012. július 16. napja 

A Gazdasági igazgató feladata: a szervezet mőködésével összefüggı gazdasági, 
pénzügyi és a számviteli rendszer stratégiájának kialakítása és mőködtetése a mindenkor 
hatályos jogszabályok figyelembe vételével, teljes munkaidıben történı munkavégzés 
keretében. 

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

A gazdasági szervezetet irányítása, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9–10. §-ban rögzített feladatok ellátása, ezen belül:  



–    a költségvetési szerv elıirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, 
finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátása,  

–    az intézmény mőködésével összefüggı gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelıs 
irányítása, 

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

–    az intézmény éves költségvetésének és az elıírt féléves és év végi beszámolóinak, 
pénzforgalmi jelentéseinek elkészítése, a költségvetés és beszámolók adatainak valódiságának 
biztosítása, 

–    a bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó, 
elıírások 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 vezetıjének és vezetı-helyetteseinek képesítési követelményeirıl, 
valamint a vezetıi megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól 
szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján: 

–    szakirányú felsıfokú iskolai végzettség vagy felsıfokú iskolai végzettség és emellett 
mérlegképes könyvelıi vagy ezzel egyenértékő szakképesítés, valamint 

–    legalább hároméves – egészségügy területén szerzett – vezetıi gyakorlat, 

–    a gazdasági vezetınek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása 
tekintetében szerepelnie kell a számvitelrıl 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 felsıfokú végzettség tekintetében 
a közgazdasági (pénzügyi) felsıoktatásban alapképzésben szerezhetı képesítéseket kell 
irányadónak tekinteni. 

valamint: 

–    büntetlen elıélet,  

–    cselekvıképesség, 

–    széleskörő informatikai ismeretek,  



–    magasabb vezetı beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval 
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejőleg közalkalmazotti 
munkakörbe kinevezhetı, 

–    további munkaviszonyt, más vezetıi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzıi 
jogi védelem alá esı tevékenység kivételével – csak engedélyezés után létesíthetı. 

A gazdasági igazgatói munkakör betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségekrıl 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, fényképes szakmai önéletrajz, 

–    motivációs levél, 

–    az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, 

–    3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,  

–    hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez, 

–    nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezık és a 
döntéshozók részére történı sokszorosításához, továbbításához, 

–    a pályázati feltételként elıírt vezetıi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent:  

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

–    közbeszerzési eljárásokra vonatkozó képzettség, illetve gyakorlat, 

–    idegen nyelv ismerete. 

A pályázat benyújtásának határideje: 

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történı megjelenést követı 45 nap. 

A pályázati kiírás közzétételének helye: 

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

A pályázat benyújtásának módja: 



Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114, Pf. 32.) címére történı megküldésével. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot 
GYEMSZI/KM/SZRN/02 , valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági igazgatói 
pályázat: Szakorvosi Rendelıintézet Nagykáta 

és elektronikus úton a humanpolitika1@gyemszi.hu e-mail címre. 

A pályázattal kapcsolatban érdeklıdni 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 követı 60 nap.  

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

A KÖZIGÁLLÁS publikálási id ıpontja: 2012. március 30. 

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 
határidejétıl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre kerülnek 

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

*** 

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) 
pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a 
továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, és a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a 
megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi 
intézményeinek átvételérıl szóló 2011. évi CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése, a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben 
történı végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.), 
valamint a közalkalmazotti pályázatnak a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat 



ellátó szerv honlapján történı közzétételére vonatkozó részletes szabályokról szóló 388/2007. 
(XII. 23.) Korm. rendelet alapján: 

Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános 
Orvostudományi Kar Oktató Kórháza 

6000 Kecskemét, Nyíri út 38. 

gazdasági igazgató 

magasabb vezetıi megbízás 

közalkalmazotti jogviszony keretében történı betöltésére. 

Munkáltató: A vezetıi megbízás adása és visszavonása, valamint a fegyelmi jogkör 
gyakorlása tekintetében a nemzeti erıforrás miniszter, egyéb munkáltatói jogok tekintetében a 
GYEMSZI fıigazgatója.  

Munkakör:  gazdasági igazgató  

A jogviszony idıtartama: 5 éves határozott idıre szól, 3 hónapos próbaidı kikötésével. 

A vezetıi állás betöltésének várható idıpontja:  2012. július 16. napja 

A Gazdasági igazgató feladata: a szervezet mőködésével összefüggı gazdasági, 
pénzügyi és a számviteli rendszer stratégiájának kialakítása és mőködtetése a mindenkor 
hatályos jogszabályok figyelembe vételével, teljes munkaidıben történı munkavégzés 
keretében. 

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

A gazdasági szervezetet irányítása, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9–10. §-ban rögzített feladatok ellátása, ezen belül:  

–    a költségvetési szerv elıirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, 
finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátása,  

–    az intézmény mőködésével összefüggı gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelıs 
irányítása, 

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

–    az intézmény éves költségvetésének és az elıírt féléves és év végi beszámolóinak, 
pénzforgalmi jelentéseinek elkészítése, a költségvetés és beszámolók adatainak valódiságának 
biztosítása, 

–    a bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó, 
elıírások 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 vezetıjének és vezetı-helyetteseinek képesítési követelményeirıl, 
valamint a vezetıi megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól 
szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján: 

–    szakirányú felsıfokú iskolai végzettség vagy felsıfokú iskolai végzettség és emellett 
mérlegképes könyvelıi vagy ezzel egyenértékő szakképesítés, valamint 

–    legalább hároméves – egészségügy területén szerzett – vezetıi gyakorlat, 

–    a gazdasági vezetınek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása 
tekintetében szerepelnie kell a számvitelrıl 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 felsıfokú végzettség tekintetében 
a közgazdasági (pénzügyi) felsıoktatásban alapképzésben szerezhetı képesítéseket kell 
irányadónak tekinteni. 

valamint: 

–    büntetlen elıélet,  

–    cselekvıképesség, 

–    széleskörő informatikai ismeretek,  

–    magasabb vezetı beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval 
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejőleg közalkalmazotti 
munkakörbe kinevezhetı, 

–    további munkaviszonyt, más vezetıi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzıi 
jogi védelem alá esı tevékenység kivételével – csak engedélyezés után létesíthetı. 

A gazdasági igazgatói munkakör betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségekrıl 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, fényképes szakmai önéletrajz, 



–    motivációs levél, 

–    az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, 

–    3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,  

–    hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez, 

–    nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezık és a 
döntéshozók részére történı sokszorosításához, továbbításához, 

–    a pályázati feltételként elıírt vezetıi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent:  

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

–    közbeszerzési eljárásokra vonatkozó képzettség, illetve gyakorlat, 

–    idegen nyelv ismerete. 

A pályázat benyújtásának határideje: 

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történı megjelenést követı 45 nap. 

A pályázati kiírás közzétételének helye: 

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

A pályázat benyújtásának módja: 

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114, Pf. 32.) címére történı megküldésével. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot 
GYEMSZI/DAR/BKOK/02 , valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági igazgatói 
pályázat: Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános 
Orvostudományi Kar Oktató Kórháza 

és elektronikus úton a humanpolitika3@gyemszi.hu e-mail címre. 

A pályázattal kapcsolatban érdeklıdni 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 követı 60 nap.  

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

A KÖZIGÁLLÁS publikálási id ıpontja: 2012. március 30. 

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 
határidejétıl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre kerülnek 

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

*** 

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) 
pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a 
továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, és a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a 
megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi 
intézményeinek átvételérıl szóló 2011. évi CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése, a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben 
történı végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.), 
valamint a közalkalmazotti pályázatnak a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat 
ellátó szerv honlapján történı közzétételére vonatkozó részletes szabályokról szóló 388/2007. 
(XII. 23.) Korm. rendelet alapján: 

Pándy Kálmán Megyei Kórház 

5700 Gyula, Semmelweis u. 1. 

gazdasági igazgató 

magasabb vezetıi megbízás 

közalkalmazotti jogviszony keretében történı betöltésére. 

Munkáltató: A vezetıi megbízás adása és visszavonása, valamint a fegyelmi jogkör 
gyakorlása tekintetében a nemzeti erıforrás miniszter, egyéb munkáltatói jogok tekintetében a 
GYEMSZI fıigazgatója.  



Munkakör:  gazdasági igazgató  

A jogviszony idıtartama: 5 éves határozott idıre szól, 3 hónapos próbaidı kikötésével. 

A vezetıi állás betöltésének várható idıpontja:  2012. július 16. napja 

A Gazdasági igazgató feladata: a szervezet mőködésével összefüggı gazdasági, 
pénzügyi és a számviteli rendszer stratégiájának kialakítása és mőködtetése a mindenkor 
hatályos jogszabályok figyelembe vételével, teljes munkaidıben történı munkavégzés 
keretében. 

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

A gazdasági szervezetet irányítása, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9–10. §-ban rögzített feladatok ellátása, ezen belül:  

–    a költségvetési szerv elıirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, 
finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátása,  

–    az intézmény mőködésével összefüggı gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelıs 
irányítása, 

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

–    az intézmény éves költségvetésének és az elıírt féléves és év végi beszámolóinak, 
pénzforgalmi jelentéseinek elkészítése, a költségvetés és beszámolók adatainak valódiságának 
biztosítása, 

–    a bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó, 
elıírások 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 vezetıjének és vezetı-helyetteseinek képesítési követelményeirıl, 
valamint a vezetıi megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól 
szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján: 

–    szakirányú felsıfokú iskolai végzettség vagy felsıfokú iskolai végzettség és emellett 
mérlegképes könyvelıi vagy ezzel egyenértékő szakképesítés, valamint 

–    legalább hároméves – egészségügy területén szerzett – vezetıi gyakorlat, 

–    a gazdasági vezetınek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása 
tekintetében szerepelnie kell a számvitelrıl 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 felsıfokú végzettség tekintetében 
a közgazdasági (pénzügyi) felsıoktatásban alapképzésben szerezhetı képesítéseket kell 
irányadónak tekinteni. 

valamint: 

–    büntetlen elıélet,  

–    cselekvıképesség, 

–    széleskörő informatikai ismeretek,  

–    magasabb vezetı beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval 
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejőleg közalkalmazotti 
munkakörbe kinevezhetı, 

–    további munkaviszonyt, más vezetıi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzıi 
jogi védelem alá esı tevékenység kivételével – csak engedélyezés után létesíthetı. 

A gazdasági igazgatói munkakör betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségekrıl 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, fényképes szakmai önéletrajz, 

–    motivációs levél, 

–    az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, 

–    3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,  

–    hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez, 

–    nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezık és a 
döntéshozók részére történı sokszorosításához, továbbításához, 

–    a pályázati feltételként elıírt vezetıi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent:  

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



–    közbeszerzési eljárásokra vonatkozó képzettség, illetve gyakorlat, 

–    idegen nyelv ismerete. 

A pályázat benyújtásának határideje: 

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történı megjelenést követı 45 nap. 

A pályázati kiírás közzétételének helye: 

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

A pályázat benyújtásának módja: 

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114, Pf. 32.) címére történı megküldésével. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot 
GYEMSZI/DAR/PK/02 , valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági igazgatói 
pályázat: Pándy Kálmán Megyei Kórház 

és elektronikus úton a humanpolitika3@gyemszi.hu e-mail címre. 

A pályázattal kapcsolatban érdeklıdni 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 követı 60 nap.  

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

A KÖZIGÁLLÁS publikálási id ıpontja: 2012. március 30. 

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 
határidejétıl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre kerülnek 

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

*** 

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) 
pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a 
továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, és a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a 
megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi 
intézményeinek átvételérıl szóló 2011. évi CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése, a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben 
történı végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.), 
valamint a közalkalmazotti pályázatnak a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat 
ellátó szerv honlapján történı közzétételére vonatkozó részletes szabályokról szóló 388/2007. 
(XII. 23.) Korm. rendelet alapján: 

Csongrád Megye Mellkasi Betegségek Szakkórháza 

6772 Deszk, Alkotmány u. 36. 

gazdasági igazgató 

magasabb vezetıi megbízás 

közalkalmazotti jogviszony keretében történı betöltésére. 

Munkáltató: A vezetıi megbízás adása és visszavonása, valamint a fegyelmi jogkör 
gyakorlása tekintetében a nemzeti erıforrás miniszter, egyéb munkáltatói jogok tekintetében a 
GYEMSZI fıigazgatója.  

Munkakör:  gazdasági igazgató  

A jogviszony idıtartama: 5 éves határozott idıre szól, 3 hónapos próbaidı kikötésével. 

A vezetıi állás betöltésének várható idıpontja:  2012. július 16. napja 

A Gazdasági igazgató feladata: a szervezet mőködésével összefüggı gazdasági, 
pénzügyi és a számviteli rendszer stratégiájának kialakítása és mőködtetése a mindenkor 
hatályos jogszabályok figyelembe vételével, teljes munkaidıben történı munkavégzés 
keretében. 

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

A gazdasági szervezetet irányítása, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9–10. §-ban rögzített feladatok ellátása, ezen belül:  



–    a költségvetési szerv elıirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, 
finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátása,  

–    az intézmény mőködésével összefüggı gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelıs 
irányítása, 

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

–    az intézmény éves költségvetésének és az elıírt féléves és év végi beszámolóinak, 
pénzforgalmi jelentéseinek elkészítése, a költségvetés és beszámolók adatainak valódiságának 
biztosítása, 

–    a bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó, 
elıírások 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 vezetıjének és vezetı-helyetteseinek képesítési követelményeirıl, 
valamint a vezetıi megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól 
szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján: 

–    szakirányú felsıfokú iskolai végzettség vagy felsıfokú iskolai végzettség és emellett 
mérlegképes könyvelıi vagy ezzel egyenértékő szakképesítés, valamint 

–    legalább hároméves – egészségügy területén szerzett – vezetıi gyakorlat, 

–    a gazdasági vezetınek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása 
tekintetében szerepelnie kell a számvitelrıl 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 felsıfokú végzettség tekintetében 
a közgazdasági (pénzügyi) felsıoktatásban alapképzésben szerezhetı képesítéseket kell 
irányadónak tekinteni. 

valamint: 

–    büntetlen elıélet,  

–    cselekvıképesség, 

–    széleskörő informatikai ismeretek,  



–    magasabb vezetı beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval 
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejőleg közalkalmazotti 
munkakörbe kinevezhetı, 

–    további munkaviszonyt, más vezetıi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzıi 
jogi védelem alá esı tevékenység kivételével – csak engedélyezés után létesíthetı. 

A gazdasági igazgatói munkakör betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségekrıl 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, fényképes szakmai önéletrajz, 

–    motivációs levél, 

–    az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, 

–    3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,  

–    hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez, 

–    nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezık és a 
döntéshozók részére történı sokszorosításához, továbbításához, 

–    a pályázati feltételként elıírt vezetıi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent:  

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

–    közbeszerzési eljárásokra vonatkozó képzettség, illetve gyakorlat, 

–    idegen nyelv ismerete. 

A pályázat benyújtásának határideje: 

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történı megjelenést követı 45 nap. 

A pályázati kiírás közzétételének helye: 

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

A pályázat benyújtásának módja: 



Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114, Pf. 32.) címére történı megküldésével. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot 
GYEMSZI/MBSZ/02 , valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági igazgatói pályázat: 
Csongrád Megye Mellkasi Betegségek Szakkórháza 

és elektronikus úton a humanpolitika3@gyemszi.hu e-mail címre. 

A pályázattal kapcsolatban érdeklıdni 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 követı 60 nap.  

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

A KÖZIGÁLLÁS publikálási id ıpontja: 2012. március 30. 

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 
határidejétıl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre kerülnek 

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

*** 

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) 
pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a 
továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, és a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a 
megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi 
intézményeinek átvételérıl szóló 2011. évi CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése, a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben 
történı végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.), 
valamint a közalkalmazotti pályázatnak a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat 



ellátó szerv honlapján történı közzétételére vonatkozó részletes szabályokról szóló 388/2007. 
(XII. 23.) Korm. rendelet alapján: 

Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház 

6600 Szentes, Sima Ferenc u. 44– 58. 

gazdasági igazgató 

magasabb vezetıi megbízás 

közalkalmazotti jogviszony keretében történı betöltésére. 

Munkáltató: A vezetıi megbízás adása és visszavonása, valamint a fegyelmi jogkör 
gyakorlása tekintetében a nemzeti erıforrás miniszter, egyéb munkáltatói jogok tekintetében a 
GYEMSZI fıigazgatója.  

Munkakör:  gazdasági igazgató  

A jogviszony idıtartama: 5 éves határozott idıre szól, 3 hónapos próbaidı kikötésével. 

A vezetıi állás betöltésének várható idıpontja:  2012. július 16. napja 

A Gazdasági igazgató feladata: a szervezet mőködésével összefüggı gazdasági, 
pénzügyi és a számviteli rendszer stratégiájának kialakítása és mőködtetése a mindenkor 
hatályos jogszabályok figyelembe vételével, teljes munkaidıben történı munkavégzés 
keretében. 

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

A gazdasági szervezetet irányítása, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9–10. §-ban rögzített feladatok ellátása, ezen belül:  

–    a költségvetési szerv elıirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, 
finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátása,  

–    az intézmény mőködésével összefüggı gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelıs 
irányítása, 

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

–    az intézmény éves költségvetésének és az elıírt féléves és év végi beszámolóinak, 
pénzforgalmi jelentéseinek elkészítése, a költségvetés és beszámolók adatainak valódiságának 
biztosítása, 

–    a bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó, 
elıírások 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 vezetıjének és vezetı-helyetteseinek képesítési követelményeirıl, 
valamint a vezetıi megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól 
szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján: 

–    szakirányú felsıfokú iskolai végzettség vagy felsıfokú iskolai végzettség és emellett 
mérlegképes könyvelıi vagy ezzel egyenértékő szakképesítés, valamint 

–    legalább hároméves – egészségügy területén szerzett – vezetıi gyakorlat, 

–    a gazdasági vezetınek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása 
tekintetében szerepelnie kell a számvitelrıl 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 felsıfokú végzettség tekintetében 
a közgazdasági (pénzügyi) felsıoktatásban alapképzésben szerezhetı képesítéseket kell 
irányadónak tekinteni. 

valamint: 

–    büntetlen elıélet,  

–    cselekvıképesség, 

–    széleskörő informatikai ismeretek,  

–    magasabb vezetı beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval 
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejőleg közalkalmazotti 
munkakörbe kinevezhetı, 

–    további munkaviszonyt, más vezetıi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzıi 
jogi védelem alá esı tevékenység kivételével – csak engedélyezés után létesíthetı. 

A gazdasági igazgatói munkakör betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségekrıl 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, fényképes szakmai önéletrajz, 

–    motivációs levél, 



–    az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, 

–    3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,  

–    hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez, 

–    nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezık és a 
döntéshozók részére történı sokszorosításához, továbbításához, 

–    a pályázati feltételként elıírt vezetıi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent:  

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

közbeszerzési eljárásokra vonatkozó képzettség, illetve gyakorlat, 

idegen nyelv ismerete. 

A pályázat benyújtásának határideje: 

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történı megjelenést követı 45 nap. 

A pályázati kiírás közzétételének helye: 

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

A pályázat benyújtásának módja: 

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114, Pf. 32.) címére történı megküldésével. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot 
GYEMSZI/DAR/BI/02 , valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági igazgatói pályázat: 
Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház 

és elektronikus úton a humanpolitika3@gyemszi.hu e-mail címre. 

A pályázattal kapcsolatban érdeklıdni 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 követı 60 nap.  

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

A KÖZIGÁLLÁS publikálási id ıpontja: 2012. március 30. 

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 
határidejétıl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre kerülnek 

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

*** 

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) 
pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a 
továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, és a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a 
megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi 
intézményeinek átvételérıl szóló 2011. évi CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése, a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben 
történı végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.), 
valamint a közalkalmazotti pályázatnak a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat 
ellátó szerv honlapján történı közzétételére vonatkozó részletes szabályokról szóló 388/2007. 
(XII. 23.) Korm. rendelet alapján: 

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 

7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 20–32. 

gazdasági igazgató 

magasabb vezetıi megbízás 

közalkalmazotti jogviszony keretében történı betöltésére. 

Munkáltató: A vezetıi megbízás adása és visszavonása, valamint a fegyelmi jogkör 
gyakorlása tekintetében a nemzeti erıforrás miniszter, egyéb munkáltatói jogok tekintetében a 
GYEMSZI fıigazgatója.  



Munkakör:  gazdasági igazgató  

A jogviszony idıtartama: 5 éves határozott idıre szól, 3 hónapos próbaidı kikötésével. 

A vezetıi állás betöltésének várható idıpontja:  2012. július 16. napja 

A Gazdasági igazgató feladata: a szervezet mőködésével összefüggı gazdasági, 
pénzügyi és a számviteli rendszer stratégiájának kialakítása és mőködtetése a mindenkor 
hatályos jogszabályok figyelembe vételével, teljes munkaidıben történı munkavégzés 
keretében. 

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

A gazdasági szervezetet irányítása, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9–10. §-ban rögzített feladatok ellátása, ezen belül:  

–    a költségvetési szerv elıirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, 
finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátása,  

–    az intézmény mőködésével összefüggı gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelıs 
irányítása, 

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

–    az intézmény éves költségvetésének és az elıírt féléves és év végi beszámolóinak, 
pénzforgalmi jelentéseinek elkészítése, a költségvetés és beszámolók adatainak valódiságának 
biztosítása, 

–    a bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó, 
elıírások 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 vezetıjének és vezetı-helyetteseinek képesítési követelményeirıl, 
valamint a vezetıi megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól 
szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján: 

–    szakirányú felsıfokú iskolai végzettség vagy felsıfokú iskolai végzettség és emellett 
mérlegképes könyvelıi vagy ezzel egyenértékő szakképesítés, valamint 

–    legalább hároméves – egészségügy területén szerzett – vezetıi gyakorlat, 

–    a gazdasági vezetınek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása 
tekintetében szerepelnie kell a számvitelrıl 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 felsıfokú végzettség tekintetében 
a közgazdasági (pénzügyi) felsıoktatásban alapképzésben szerezhetı képesítéseket kell 
irányadónak tekinteni. 

valamint: 

–    büntetlen elıélet,  

–    cselekvıképesség, 

–    széleskörő informatikai ismeretek,  

–    magasabb vezetı beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval 
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejőleg közalkalmazotti 
munkakörbe kinevezhetı, 

–    további munkaviszonyt, más vezetıi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzıi 
jogi védelem alá esı tevékenység kivételével – csak engedélyezés után létesíthetı. 

A gazdasági igazgatói munkakör betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségekrıl 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, fényképes szakmai önéletrajz, 

–    motivációs levél, 

–    az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, 

–    3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,  

–    hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez, 

–    nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezık és a 
döntéshozók részére történı sokszorosításához, továbbításához, 

–    a pályázati feltételként elıírt vezetıi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent:  

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



–    közbeszerzési eljárásokra vonatkozó képzettség, illetve gyakorlat, 

–    idegen nyelv ismerete. 

A pályázat benyújtásának határideje: 

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történı megjelenést követı 45 nap. 

A pályázati kiírás közzétételének helye: 

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

A pályázat benyújtásának módja: 

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114, Pf. 32.) címére történı megküldésével. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot 
GYEMSZI/DDR/KM/02 , valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági igazgatói 
pályázat: Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 

és elektronikus úton a humanpolitika4@gyemszi.hu e-mail címre. 

A pályázattal kapcsolatban érdeklıdni 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 követı 60 nap.  

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

A KÖZIGÁLLÁS publikálási id ıpontja: 2012. március 30. 

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 
határidejétıl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre kerülnek 

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

*** 

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) 
pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a 
továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, és a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a 
megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi 
intézményeinek átvételérıl szóló 2011. évi CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése, a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben 
történı végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.), 
valamint a közalkalmazotti pályázatnak a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat 
ellátó szerv honlapján történı közzétételére vonatkozó részletes szabályokról szóló 388/2007. 
(XII. 23.) Korm. rendelet alapján: 

Tolna Megyei Balassa János Kórház 

7100 Szekszárd, Béri B.Á.u. 5–7. 

gazdasági igazgató 

magasabb vezetıi megbízás 

közalkalmazotti jogviszony keretében történı betöltésére. 

Munkáltató: A vezetıi megbízás adása és visszavonása, valamint a fegyelmi jogkör 
gyakorlása tekintetében a nemzeti erıforrás miniszter, egyéb munkáltatói jogok tekintetében a 
GYEMSZI fıigazgatója.  

Munkakör:  gazdasági igazgató  

A jogviszony idıtartama: 5 éves határozott idıre szól, 3 hónapos próbaidı kikötésével. 

A vezetıi állás betöltésének várható idıpontja:  2012. július 16. napja 

A Gazdasági igazgató feladata: a szervezet mőködésével összefüggı gazdasági, 
pénzügyi és a számviteli rendszer stratégiájának kialakítása és mőködtetése a mindenkor 
hatályos jogszabályok figyelembe vételével, teljes munkaidıben történı munkavégzés 
keretében. 

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

A gazdasági szervezetet irányítása, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9–10. §-ban rögzített feladatok ellátása, ezen belül:  



–    a költségvetési szerv elıirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, 
finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátása,  

–    az intézmény mőködésével összefüggı gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelıs 
irányítása, 

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

–    az intézmény éves költségvetésének és az elıírt féléves és év végi beszámolóinak, 
pénzforgalmi jelentéseinek elkészítése, a költségvetés és beszámolók adatainak valódiságának 
biztosítása, 

–    a bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó, 
elıírások 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 vezetıjének és vezetı-helyetteseinek képesítési követelményeirıl, 
valamint a vezetıi megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól 
szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján: 

–    szakirányú felsıfokú iskolai végzettség vagy felsıfokú iskolai végzettség és emellett 
mérlegképes könyvelıi vagy ezzel egyenértékő szakképesítés, valamint 

–    legalább hároméves – egészségügy területén szerzett – vezetıi gyakorlat, 

–    a gazdasági vezetınek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása 
tekintetében szerepelnie kell a számvitelrıl 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 felsıfokú végzettség tekintetében 
a közgazdasági (pénzügyi) felsıoktatásban alapképzésben szerezhetı képesítéseket kell 
irányadónak tekinteni. 

valamint: 

–    büntetlen elıélet,  

–    cselekvıképesség, 

–    széleskörő informatikai ismeretek,  



–    magasabb vezetı beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval 
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejőleg közalkalmazotti 
munkakörbe kinevezhetı, 

–    további munkaviszonyt, más vezetıi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzıi 
jogi védelem alá esı tevékenység kivételével – csak engedélyezés után létesíthetı. 

A gazdasági igazgatói munkakör betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségekrıl 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, fényképes szakmai önéletrajz, 

–    motivációs levél, 

–    az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, 

–    3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,  

–    hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez, 

–    nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezık és a 
döntéshozók részére történı sokszorosításához, továbbításához, 

–    a pályázati feltételként elıírt vezetıi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent:  

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

–    közbeszerzési eljárásokra vonatkozó képzettség, illetve gyakorlat, 

–    idegen nyelv ismerete. 

A pályázat benyújtásának határideje: 

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történı megjelenést követı 45 nap. 

A pályázati kiírás közzétételének helye: 

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

A pályázat benyújtásának módja: 



Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114, Pf. 32.) címére történı megküldésével. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot 
GYEMSZI/DDR/BJ/02 , valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági igazgatói pályázat: 
Tolna Megyei Balassa János Kórház 

és elektronikus úton a humanpolitika4@gyemszi.hu e-mail címre. 

A pályázattal kapcsolatban érdeklıdni 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 követı 60 nap.  

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

A KÖZIGÁLLÁS publikálási id ıpontja: 2012. március 30. 

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 
határidejétıl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre kerülnek 

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

*** 

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) 
pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a 
továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, és a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a 
megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi 
intézményeinek átvételérıl szóló 2011. évi CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése, a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben 
történı végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.), 
valamint a közalkalmazotti pályázatnak a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat 



ellátó szerv honlapján történı közzétételére vonatkozó részletes szabályokról szóló 388/2007. 
(XII. 23.) Korm. rendelet alapján: 

Veszprém Megyei Tüdıgyógyintézet Farkasgyepő 

8582 Farkasgyepő, 049/2 hrsz. 

gazdasági igazgató 

magasabb vezetıi megbízás 

közalkalmazotti jogviszony keretében történı betöltésére. 

Munkáltató: A vezetıi megbízás adása és visszavonása, valamint a fegyelmi jogkör 
gyakorlása tekintetében a nemzeti erıforrás miniszter, egyéb munkáltatói jogok tekintetében a 
GYEMSZI fıigazgatója.  

Munkakör:  gazdasági igazgató  

A jogviszony idıtartama: 5 éves határozott idıre szól, 3 hónapos próbaidı kikötésével. 

A vezetıi állás betöltésének várható idıpontja:  2012. július 16. napja 

A Gazdasági igazgató feladata: a szervezet mőködésével összefüggı gazdasági, 
pénzügyi és a számviteli rendszer stratégiájának kialakítása és mőködtetése a mindenkor 
hatályos jogszabályok figyelembe vételével, teljes munkaidıben történı munkavégzés 
keretében. 

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

A gazdasági szervezetet irányítása, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9–10. §-ban rögzített feladatok ellátása, ezen belül:  

–    a költségvetési szerv elıirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, 
finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátása,  

–    az intézmény mőködésével összefüggı gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelıs 
irányítása, 

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

–    az intézmény éves költségvetésének és az elıírt féléves és év végi beszámolóinak, 
pénzforgalmi jelentéseinek elkészítése, a költségvetés és beszámolók adatainak valódiságának 
biztosítása, 

–    a bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó, 
elıírások 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 vezetıjének és vezetı-helyetteseinek képesítési követelményeirıl, 
valamint a vezetıi megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól 
szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján: 

–    szakirányú felsıfokú iskolai végzettség vagy felsıfokú iskolai végzettség és emellett 
mérlegképes könyvelıi vagy ezzel egyenértékő szakképesítés, valamint 

–    legalább hároméves – egészségügy területén szerzett – vezetıi gyakorlat, 

–    a gazdasági vezetınek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása 
tekintetében szerepelnie kell a számvitelrıl 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 felsıfokú végzettség tekintetében 
a közgazdasági (pénzügyi) felsıoktatásban alapképzésben szerezhetı képesítéseket kell 
irányadónak tekinteni. 

valamint: 

–    büntetlen elıélet,  

–    cselekvıképesség, 

–    széleskörő informatikai ismeretek,  

–    magasabb vezetı beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval 
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejőleg közalkalmazotti 
munkakörbe kinevezhetı, 

–    további munkaviszonyt, más vezetıi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzıi 
jogi védelem alá esı tevékenység kivételével – csak engedélyezés után létesíthetı. 

A gazdasági igazgatói munkakör betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségekrıl 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, fényképes szakmai önéletrajz, 

–    motivációs levél, 



–    az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, 

–    3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,  

–    hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez, 

–    nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezık és a 
döntéshozók részére történı sokszorosításához, továbbításához, 

–    a pályázati feltételként elıírt vezetıi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent:  

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

–    közbeszerzési eljárásokra vonatkozó képzettség, illetve gyakorlat, 

–    idegen nyelv ismerete. 

A pályázat benyújtásának határideje: 

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történı megjelenést követı 45 nap. 

A pályázati kiírás közzétételének helye: 

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

A pályázat benyújtásának módja: 

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114, Pf. 32.) címére történı megküldésével. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot 
GYEMSZI/NYDR/TF/02 , valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági igazgatói 
pályázat: Veszprém Megyei Tüdıgyógyintézet Farkasgyepő 

és elektronikus úton a humanpolitika5@gyemszi.hu e-mail címre. 

A pályázattal kapcsolatban érdeklıdni 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 követı 60 nap.  

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

A KÖZIGÁLLÁS publikálási id ıpontja: 2012. március 30. 

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 
határidejétıl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre kerülnek 

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

*** 

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) 
pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a 
továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, és a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a 
megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi 
intézményeinek átvételérıl szóló 2011. évi CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése, a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben 
történı végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.), 
valamint a közalkalmazotti pályázatnak a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat 
ellátó szerv honlapján történı közzétételére vonatkozó részletes szabályokról szóló 388/2007. 
(XII. 23.) Korm. rendelet alapján: 

Zala Megyei Kórház 

8900 Zalaegerszeg, Zrínyi M. u. 1. 

gazdasági igazgató 

magasabb vezetıi megbízás 

közalkalmazotti jogviszony keretében történı betöltésére. 

Munkáltató: A vezetıi megbízás adása és visszavonása, valamint a fegyelmi jogkör 
gyakorlása tekintetében a nemzeti erıforrás miniszter, egyéb munkáltatói jogok tekintetében a 
GYEMSZI fıigazgatója.  



Munkakör:  gazdasági igazgató  

A jogviszony idıtartama: 5 éves határozott idıre szól, 3 hónapos próbaidı kikötésével. 

A vezetıi állás betöltésének várható idıpontja:  2012. július 16. napja 

A Gazdasági igazgató feladata: a szervezet mőködésével összefüggı gazdasági, 
pénzügyi és a számviteli rendszer stratégiájának kialakítása és mőködtetése a mindenkor 
hatályos jogszabályok figyelembe vételével, teljes munkaidıben történı munkavégzés 
keretében. 

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

A gazdasági szervezetet irányítása, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9–10. §-ban rögzített feladatok ellátása, ezen belül:  

–    a költségvetési szerv elıirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, 
finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátása,  

–    az intézmény mőködésével összefüggı gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelıs 
irányítása, 

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

–    az intézmény éves költségvetésének és az elıírt féléves és év végi beszámolóinak, 
pénzforgalmi jelentéseinek elkészítése, a költségvetés és beszámolók adatainak valódiságának 
biztosítása, 

–    a bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó, 
elıírások 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 vezetıjének és vezetı-helyetteseinek képesítési követelményeirıl, 
valamint a vezetıi megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól 
szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján: 

–    szakirányú felsıfokú iskolai végzettség vagy felsıfokú iskolai végzettség és emellett 
mérlegképes könyvelıi vagy ezzel egyenértékő szakképesítés, valamint 

–    legalább hároméves – egészségügy területén szerzett – vezetıi gyakorlat, 

–    a gazdasági vezetınek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása 
tekintetében szerepelnie kell a számvitelrıl 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 felsıfokú végzettség tekintetében 
a közgazdasági (pénzügyi) felsıoktatásban alapképzésben szerezhetı képesítéseket kell 
irányadónak tekinteni. 

valamint: 

–    büntetlen elıélet,  

–    cselekvıképesség, 

–    széleskörő informatikai ismeretek,  

–    magasabb vezetı beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval 
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejőleg közalkalmazotti 
munkakörbe kinevezhetı, 

–    további munkaviszonyt, más vezetıi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzıi 
jogi védelem alá esı tevékenység kivételével – csak engedélyezés után létesíthetı. 

A gazdasági igazgatói munkakör betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségekrıl 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, fényképes szakmai önéletrajz, 

–    motivációs levél, 

–    az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, 

–    3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,  

–    hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez, 

–    nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezık és a 
döntéshozók részére történı sokszorosításához, továbbításához, 

–    a pályázati feltételként elıírt vezetıi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent:  

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



–    közbeszerzési eljárásokra vonatkozó képzettség, illetve gyakorlat, 

–    idegen nyelv ismerete. 

A pályázat benyújtásának határideje: 

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történı megjelenést követı 45 nap. 

A pályázati kiírás közzétételének helye: 

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

A pályázat benyújtásának módja: 

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114, Pf. 32.) címére történı megküldésével. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot 
GYEMSZI/NYDR/ZM/02 , valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági igazgatói 
pályázat: Zala Megyei Kórház 

és elektronikus úton a humanpolitika5@gyemszi.hu e-mail címre. 

A pályázattal kapcsolatban érdeklıdni 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 követı 60 nap.  

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

A KÖZIGÁLLÁS publikálási id ıpontja: 2012. március 30. 

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 
határidejétıl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre kerülnek 

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

*** 

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) 
pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a 
továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, és a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a 
megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi 
intézményeinek átvételérıl szóló 2011. évi CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése, a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben 
történı végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.), 
valamint a közalkalmazotti pályázatnak a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat 
ellátó szerv honlapján történı közzétételére vonatkozó részletes szabályokról szóló 388/2007. 
(XII. 23.) Korm. rendelet alapján: 

BAZ Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház 

3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72–76. 

gazdasági igazgató 

magasabb vezetıi megbízás 

közalkalmazotti jogviszony keretében történı betöltésére. 

Munkáltató: A vezetıi megbízás adása és visszavonása, valamint a fegyelmi jogkör 
gyakorlása tekintetében a nemzeti erıforrás miniszter, egyéb munkáltatói jogok tekintetében a 
GYEMSZI fıigazgatója.  

Munkakör:  gazdasági igazgató  

A jogviszony idıtartama: 5 éves határozott idıre szól, 3 hónapos próbaidı kikötésével. 

A vezetıi állás betöltésének várható idıpontja:  2012. július 16. napja 

A Gazdasági igazgató feladata: a szervezet mőködésével összefüggı gazdasági, 
pénzügyi és a számviteli rendszer stratégiájának kialakítása és mőködtetése a mindenkor 
hatályos jogszabályok figyelembe vételével, teljes munkaidıben történı munkavégzés 
keretében. 

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

A gazdasági szervezetet irányítása, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9–10. §-ban rögzített feladatok ellátása, ezen belül:  



–    a költségvetési szerv elıirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, 
finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátása,  

–    az intézmény mőködésével összefüggı gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelıs 
irányítása, 

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

–    az intézmény éves költségvetésének és az elıírt féléves és év végi beszámolóinak, 
pénzforgalmi jelentéseinek elkészítése, a költségvetés és beszámolók adatainak valódiságának 
biztosítása, 

–    a bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó, 
elıírások 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 vezetıjének és vezetı-helyetteseinek képesítési követelményeirıl, 
valamint a vezetıi megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól 
szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján: 

–    szakirányú felsıfokú iskolai végzettség vagy felsıfokú iskolai végzettség és emellett 
mérlegképes könyvelıi vagy ezzel egyenértékő szakképesítés, valamint 

–    legalább hároméves – egészségügy területén szerzett – vezetıi gyakorlat, 

–    a gazdasági vezetınek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása 
tekintetében szerepelnie kell a számvitelrıl 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 felsıfokú végzettség tekintetében 
a közgazdasági (pénzügyi) felsıoktatásban alapképzésben szerezhetı képesítéseket kell 
irányadónak tekinteni. 

valamint: 

–    büntetlen elıélet,  

–    cselekvıképesség, 

–    széleskörő informatikai ismeretek,  



–    magasabb vezetı beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval 
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejőleg közalkalmazotti 
munkakörbe kinevezhetı, 

–    további munkaviszonyt, más vezetıi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzıi 
jogi védelem alá esı tevékenység kivételével – csak engedélyezés után létesíthetı. 

A gazdasági igazgatói munkakör betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségekrıl 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, fényképes szakmai önéletrajz, 

–    motivációs levél, 

–    az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, 

–    3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,  

–    hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez, 

–    nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezık és a 
döntéshozók részére történı sokszorosításához, továbbításához, 

–    a pályázati feltételként elıírt vezetıi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent:  

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

–    közbeszerzési eljárásokra vonatkozó képzettség, illetve gyakorlat, 

–    idegen nyelv ismerete. 

A pályázat benyújtásának határideje: 

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történı megjelenést követı 45 nap. 

A pályázati kiírás közzétételének helye: 

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

A pályázat benyújtásának módja: 



Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114, Pf. 32.) címére történı megküldésével. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot 
GYEMSZI/ÉMR/BAZ/02 , valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági igazgatói 
pályázat: BAZ Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház 

és elektronikus úton a humanpolitika6@gyemszi.hu e-mail címre. 

A pályázattal kapcsolatban érdeklıdni 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 követı 60 nap.  

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

A KÖZIGÁLLÁS publikálási id ıpontja: 2012. március 30. 

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 
határidejétıl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre kerülnek 

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