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A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI)
által 2012. március 30. napján meghirdetett álláspályázatokkal kapcsolatosan az alábbi
kiegészítı tájékoztatást nyújtjuk:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi
intézményekben történı végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 7. §-a
alapján az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérıl szóló 2006. évi CXXXII. törvény (a
továbbiakban: Eftv.) 13. § (1) bekezdésében meghatározott azon egészségügyi szolgáltatónál,
amely az Eftv. rendelkezései alapján megkötött és érvényes finanszírozási szerzıdéssel
rendelkezik, továbbá az egészségügyi szakellátásokért általa elszámolt finanszírozási tételek
éves összege eléri az 500 millió forintot, az intézményvezetı és gazdasági igazgató
álláshelyekre a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban:
Mt.) vezetı állású munkavállalóra vonatkozó rendelkezései alkalmazásával kell
munkaviszonyt létesíteni.
A költségvetési intézményi formában mőködı egészségügyi intézményeknél a
meghirdetett pályázat szerinti jogviszony típusa a jogviszony létesítésének idıpontjában,
a fenti jogszabályhelyen rögzített feltételek vizsgálata alapján kerül meghatározásra.
A 2012. március hó 30. napján meghirdetetett és megjelenésre kerülı
GYEMSZI/DDR/ZSV/01, GYEMSZI/NYDR/MK/01, GYEMSZI/NYDR/CSF/01.,
GYEMSZI/ÉMR/MF/01., GYEMSZI/DDR/ZSV/02., GYEMSZI/NYDR/MK/02.,
GYEMSZI/NYDR/CSF/02., GYEMSZI/ÉMR/MF/02. pályázati adatbázisban szereplı
azonosító számú, azaz a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdıkórház Nonprofit Kft., Vas
Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt., Veszprém Megyei
Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt., Markhot Ferenc Kórház Kft. fıigazgatói
(intézményvezetıi) valamint gazdasági igazgatói munkakör betöltésére kiírt pályázatot a
Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) a
kiírás idıpontjára tekintettel visszamenılegesen visszavonja, és a pályázati eljárást
érvényteleníti. A benyújtott pályázati anyagok felbontás nélkül a pályázók részére
visszaküldésre kerülnek.
A megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi
intézményeinek átvételérıl szóló 2011. évi CLIV. törvény (a továbbiakban. MÖK tv.) 14. §
(4) bekezdése alapján, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban:
Gt.) szerint, a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. törvényben meghatározott
jogviszony tekintetében a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdıkórház Nonprofit Kft.,
Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt., Veszprém Megyei
Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt., Markhot Ferenc Kórház Kft. fıigazgatói és
gazdasági igazgatói munkakörének betöltésére a MÖK tv. felhatalmazása alapján, a Gt.
valamint a fentiekben hivatkozott gazdasági társaságok társasági szerzıdése rendelkezései az
irányadók, mely hivatkozások alapján kerül sor a pályázati eljárás lebonyolítására.

