
Pályázati hirdetmények egészségügyi intézményvezetıi és orvosvezetıi állásokra 

2012. EüK. 15. szám pályázati felhívás  

(hatályos: 2012.08.29 - ) 

A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a 
Fıvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérıl szóló 2011. évi 
CLIV. törvény (a továbbiakban: MÖK tv.) 14. §-a alapján a Gyógyszerészeti és Egészségügyi 
Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI) a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A–20/B. §-ában és 
22/B. §-ában, a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. törvényben, valamint a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben 
történı végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban. Kjt. vhr.) 
4. §-ában és 7. §-ában meghatározottak szerint 2012. március hó 30. napján pályázatot írt ki a 
Bajcsy-Zsilinszky Kórház-Rendelıintézet gazdasági igazgatói munkaköre betöltésére. 

A megbízási jogkör gyakorlója a vezetıi pályázati eljárás során nem élt a megbízási jogával, 
így a munkakör betöltésére nem kerül sor, ennek megfelelıen a kiírt pályázat eredménytelen. 

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

A fentieknek megfelelıen: 

A GYEMSZI pályázatot hirdet a Kjt. 20/A–20/B. §-a és 22/B. §-a, a Munka 
Törvénykönyvérıl szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a Kjt. vhr. 4. §-a és 7. §-a 
és a MÖK tv. 14. § (4) bekezdése alapján: 

Bajcsy-Zsilinszky Kórház-Rendelıintézet 

1106 Budapest, Maglódi út 89–91. 

gazdasági igazgatói 

magasabb vezetıi megbízás 

munkaviszony keretében történı betöltésére. 

Munkáltató:  Munkaviszony létesítése, megszüntetése tekintetében az emberi erıforrások 
minisztere, a díjazás megállapítása tekintetében a GYEMSZI fıigazgatója dönt. Az egyéb 
munkáltatói jogok gyakorlója az Intézmény vezetıje. 

Munkakör: gazdasági igazgató. 

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

A munkakör betölthetıségének kezdı napja várhatóan: A megbízási jogkör gyakorlója 
döntését követıen, leghamarabb 2012. december 1. napja. 



A gazdasági igazgató feladata: a szervezet mőködésével összefüggı gazdasági, pénzügyi és 
a számviteli rendszer stratégiájának kialakítása és mőködtetése a mindenkor hatályos 
jogszabályok figyelembevételével, teljes munkaidıben történı munkavégzés keretében. 

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

A gazdasági szervezetet irányítása, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9–10. §-ában rögzített feladatok ellátása, ezen belül: 

– a költségvetési szerv 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 adatai valódiságának 
biztosítása, 

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

Munkabér:  

A gazdasági igazgató munkabére az Mt.-ben meghatározottak szerint 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, 

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 – a www.gyemszi.hu weboldalról letölthetı – 
fényképes, szakmai adatlap, 

– motivációs levél, 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, 

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez, 

– nyilatkozat, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának a 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, 

– széleskörő informatikai ismeretek, 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat benyújtásának határideje: 

Az Egészségügyi Közlönyben történı megjelenést követı 30 nap. 

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

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

A pályázat benyújtásának módja: 



Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi 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-Rendelıintézet, és elektronikus úton is kérjük beküldeni 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 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 6. §-a alapján a vezetıi beosztások pályázati eljárás során 
tölthetık be. A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a Kjt. 20/A. §-ában, valamint 
a Kjt. vhr.-ben foglaltak szerint történik. 

A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által 
összehívott bizottság véleményezi. A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében 
meghatározott személyek. 

A pályázat elbírálásának határideje: 

A pályázat benyújtási határidejét követı 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 megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a 
Fıvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérıl szóló 2011. évi 
CLIV. törvény (a továbbiakban: MÖK tv.) 14. §-a alapján a Gyógyszerészeti és Egészségügyi 
Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI) a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A–20/B. §-ában és 
22/B. §-ában a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. törvényben, valamint a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben 
történı végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban. Kjt. vhr.) 
4. §-ában és 7. §-ában meghatározottak szerint 2012. március hó 30. napján pályázatot írt ki 
az Egyesített Szent István és Szent László Kórház – Rendelıintézet gazdasági igazgatói 
munkaköre betöltésére. 

A megbízási jogkör gyakorlója a vezetıi pályázati eljárás során nem élt a megbízási jogával, 
így a munkakör betöltésére nem kerül sor, ennek megfelelıen a kiírt pályázat eredménytelen. 



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

A fentieknek megfelelıen: 

A GYEMSZI pályázatot hirdet a Kjt. 20/A–20/B. §-a és 22/B. §-a, a Munka 
Törvénykönyvérıl szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a Kjt. vhr. 4. §-a és 7. §-a 
és a MÖK tv. 14. § (4) bekezdése alapján: 

Egyesített Szent István és Szent László Kórház – Rendelıintézet 

1097 Budapest, Nagyvárad tér 1. 

gazdasági igazgatói 

magasabb vezetıi megbízás 

munkaviszony keretében történı betöltésére. 

Munkáltató:  Munkaviszony létesítése, megszüntetése tekintetében az emberi erıforrások 
minisztere, a díjazás megállapítása tekintetében a GYEMSZI fıigazgatója dönt. Az egyéb 
munkáltatói jogok gyakorlója az Intézmény vezetıje. 

Munkakör: gazdasági igazgató. 

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

A munkakör betölthetıségének kezdı napja várhatóan: A megbízási jogkör gyakorlója 
döntését követıen, leghamarabb 2012. december 1. napja. 

A gazdasági igazgató feladata: a szervezet mőködésével összefüggı gazdasági, pénzügyi és 
a számviteli rendszer stratégiájának kialakítása és mőködtetése a mindenkor hatályos 
jogszabályok figyelembevételével, teljes munkaidıben történı munkavégzés keretében. 

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

A gazdasági szervezetet irányítása, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9–10. §-ában rögzített feladatok ellátása, ezen belül: 

– a költségvetési szerv 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 adatai valódiságának 
biztosítása, 

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

Munkabér:  

A gazdasági igazgató munkabére az Mt.-ben meghatározottak szerint 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, 

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 – a www.gyemszi.hu weboldalról letölthetı – 
fényképes, szakmai adatlap, 

– motivációs levél, 



– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, 

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez, 

– nyilatkozat, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának a 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, 

– széleskörő informatikai ismeretek, 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat benyújtásának határideje: 

Az Egészségügyi Közlönyben történı megjelenést követı 30 nap. 

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

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

A pályázat benyújtásának módja: 

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi 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 is kérjük beküldeni 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 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 6. §-a alapján a vezetıi beosztások pályázati eljárás során 
tölthetık be. A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a Kjt. 20/A. §-ában, valamint 
a Kjt. vhr.-ben foglaltak szerint történik. 



A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által 
összehívott bizottság véleményezi. A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében 
meghatározott személyek. 

A pályázat elbírálásának határideje: 

A pályázat benyújtási határidejét követı 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 megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a 
Fıvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérıl szóló 2011. évi 
CLIV. törvény (a továbbiakban: MÖK tv.) 14. §-a alapján a Gyógyszerészeti és Egészségügyi 
Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI) a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A–20/B. §-ában és 
22/B. §-ában a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. törvényben, valamint a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben 
történı végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban. Kjt. vhr.) 
4. §-ában és 7. §-ában meghatározottak szerint 2012. március hó 30. napján pályázatot írt ki a 
Uzsoki Utcai Kórház gazdasági igazgatói munkaköre betöltésére. 

A megbízási jogkör gyakorlója a vezetıi pályázati eljárás során nem élt a megbízási jogával, 
így a munkakör betöltésére nem kerül sor, ennek megfelelıen a kiírt pályázat eredménytelen. 

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

A fentieknek megfelelıen: 

A GYEMSZI pályázatot hirdet a Kjt. 20/A–20/B. §-a és 22/B. §-a, a Munka 
Törvénykönyvérıl szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a Kjt. vhr. 4. §-a és 7. §-a 
és a MÖK tv. 14. § (4) bekezdése alapján: 

Uzsoki Utcai Kórház 

1145 Budapest, Uzsoki utca 29–41. 

gazdasági igazgatói 

magasabb vezetıi megbízás 

munkaviszony keretében történı betöltésére. 



Munkáltató:  Munkaviszony létesítése, megszüntetése tekintetében az emberi erıforrások 
minisztere, a díjazás megállapítása tekintetében a GYEMSZI fıigazgatója dönt. Az egyéb 
munkáltatói jogok gyakorlója az Intézmény vezetıje. 

Munkakör: gazdasági igazgató. 

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

A munkakör betölthetıségének kezdı napja várhatóan: A megbízási jogkör gyakorlója 
döntését követıen, leghamarabb 2012. december 1. napja. 

A gazdasági igazgató feladata: a szervezet mőködésével összefüggı gazdasági, pénzügyi és 
a számviteli rendszer stratégiájának kialakítása és mőködtetése a mindenkor hatályos 
jogszabályok figyelembevételével, teljes munkaidıben történı munkavégzés keretében. 

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

A gazdasági szervezetet irányítása, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9–10. §-ában rögzített feladatok ellátása, ezen belül: 

– a költségvetési szerv 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 adatai valódiságának 
biztosítása, 

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

Munkabér:  

A gazdasági igazgató munkabére az Mt.-ben meghatározottak szerint 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, 

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 – a www.gyemszi.hu weboldalról letölthetı – 
fényképes, szakmai adatlap, 

– motivációs levél, 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, 

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez, 

– nyilatkozat, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának a 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, 

– széleskörő informatikai ismeretek, 

– idegen nyelv ismerete. 



A pályázat benyújtásának határideje: 

Az Egészségügyi Közlönyben történı megjelenést követı 30 nap. 

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

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

A pályázat benyújtásának módja: 

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi 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 is kérjük beküldeni 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 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 6. §-a alapján a vezetıi beosztások pályázati eljárás során 
tölthetık be. A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a Kjt. 20/A. §-ában, valamint 
a Kjt. vhr.-ben foglaltak szerint történik. 

A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által 
összehívott bizottság véleményezi. A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében 
meghatározott személyek. 

A pályázat elbírálásának határideje: 

A pályázat benyújtási határidejét követı 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 megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a 
Fıvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérıl szóló 2011. évi 
CLIV. törvény (a továbbiakban: MÖK tv.) 14. §-a alapján a Gyógyszerészeti és Egészségügyi 
Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI) a közalkalmazottak 



jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A–20/B. §-ában és 
22/B. §-ában a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. törvényben, valamint a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben 
történı végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban. Kjt. vhr.) 
4. §-ában és 7. §-ában meghatározottak szerint 2012. március hó 30. napján pályázatot írt ki a 
Károlyi Sándor Kórház gazdasági igazgatói munkaköre betöltésére. 

A megbízási jogkör gyakorlója a vezetıi pályázati eljárás során nem élt a megbízási jogával, 
így a munkakör betöltésére nem kerül sor, ennek megfelelıen a kiírt pályázat eredménytelen. 

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

A fentieknek megfelelıen: 

A GYEMSZI pályázatot hirdet a Kjt. 20/A–20/B. §-a és 22/B. §-a, a Munka 
Törvénykönyvérıl szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a Kjt. vhr. 4. §-a és 7. §-a 
és a MÖK tv. 14. § (4) bekezdése alapján: 

Károlyi Sándor Kórház  

1041 Budapest, Nyár u. 103. 

gazdasági igazgatói 

magasabb vezetıi megbízás 

munkaviszony keretében történı betöltésére. 

Munkáltató:  Munkaviszony létesítése, megszüntetése tekintetében az emberi erıforrások 
minisztere, a díjazás megállapítása tekintetében a GYEMSZI fıigazgatója dönt. Az egyéb 
munkáltatói jogok gyakorlója az Intézmény vezetıje. 

Munkakör:  gazdasági igazgató. 

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

A munkakör betölthetıségének kezdı napja várhatóan: A megbízási jogkör gyakorlója 
döntését követıen, leghamarabb 2012. december 1. napja. 

A gazdasági igazgató feladata: a szervezet mőködésével összefüggı gazdasági, pénzügyi és 
a számviteli rendszer stratégiájának kialakítása és mőködtetése a mindenkor hatályos 
jogszabályok figyelembevételével, teljes munkaidıben történı munkavégzés keretében. 

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

A gazdasági szervezetet irányítása, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9–10. §-ában rögzített feladatok ellátása, ezen belül: 



– a költségvetési szerv 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 adatai valódiságának 
biztosítása, 

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

Munkabér:  

A gazdasági igazgató munkabére az Mt.-ben meghatározottak szerint 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, 

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 – a www.gyemszi.hu weboldalról letölthetı – 
fényképes, szakmai adatlap, 

– motivációs levél, 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, 

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez, 

– nyilatkozat, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának a 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, 

– széleskörő informatikai ismeretek, 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat benyújtásának határideje: 

Az Egészségügyi Közlönyben történı megjelenést követı 30 nap. 

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

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

A pályázat benyújtásának módja: 

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi 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 is kérjük beküldeni 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 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 6. §-a alapján a vezetıi beosztások pályázati eljárás során 
tölthetık be. A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a Kjt. 20/A. §-ában, valamint 
a Kjt. vhr.-ben foglaltak szerint történik. 

A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által 
összehívott bizottság véleményezi. A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében 
meghatározott személyek. 

A pályázat elbírálásának határideje: 

A pályázat benyújtási határidejét követı 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 megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a 
Fıvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérıl szóló 2011. évi 
CLIV. törvény (a továbbiakban: MÖK tv.) 14. §-a alapján a Gyógyszerészeti és Egészségügyi 
Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI) a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A–20/B. §-ában és 
22/B. §-ában a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. törvényben, valamint a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben 
történı végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban. Kjt. vhr.) 
4. §-ában és 7. §-ában meghatározottak szerint 2012. március hó 30. napján pályázatot írt ki a 
Központi Stomatológiai Intézet gazdasági igazgatói munkaköre betöltésére. 

A megbízási jogkör gyakorlója a vezetıi pályázati eljárás során nem élt a megbízási jogával, 
így a munkakör betöltésére nem kerül sor, ennek megfelelıen a kiírt pályázat eredménytelen. 

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

A fentieknek megfelelıen: 

A GYEMSZI pályázatot hirdet a Kjt. 20/A–20/B. §-a és 22/B. §-a, a Munka 
Törvénykönyvérıl szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a Kjt. vhr. 4. §-a és 7. §-a 
és a MÖK tv. 14. § (4) bekezdése alapján: 

Központi Stomatológiai Intézet 



1088 Budapest, Szentkirályi u. 40. 

gazdasági igazgatói 

magasabb vezetıi megbízás 

munkaviszony keretében történı betöltésére. 

Munkáltató:  Munkaviszony létesítése, megszüntetése tekintetében az emberi erıforrások 
minisztere, a díjazás megállapítása tekintetében a GYEMSZI fıigazgatója dönt. Az egyéb 
munkáltatói jogok gyakorlója az Intézmény vezetıje. 

Munkakör: gazdasági igazgató. 

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

A munkakör betölthetıségének kezdı napja várhatóan: A megbízási jogkör gyakorlója 
döntését követıen, leghamarabb 2012. december 1. napja. 

A gazdasági igazgató feladata: a szervezet mőködésével összefüggı gazdasági, pénzügyi és 
a számviteli rendszer stratégiájának kialakítása és mőködtetése a mindenkor hatályos 
jogszabályok figyelembevételével, teljes munkaidıben történı munkavégzés keretében. 

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

A gazdasági szervezetet irányítása, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9–10. §-ában rögzített feladatok ellátása, ezen belül: 

– a költségvetési szerv 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 adatai valódiságának 
biztosítása, 

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

Munkabér:  

A gazdasági igazgató munkabére az Mt.-ben meghatározottak szerint 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, 

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 – a www.gyemszi.hu weboldalról letölthetı – 
fényképes, szakmai adatlap, 

– motivációs levél, 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, 

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez, 

– nyilatkozat, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának a 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, 

– széleskörő informatikai ismeretek, 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat benyújtásának határideje: 

Az Egészségügyi Közlönyben történı megjelenést követı 30 nap. 

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

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

A pályázat benyújtásának módja: 

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114. Pf. 32.) címére történı megküldésével. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot 
GYEMSZI/BP/STOM/02 , valamint a munkakör megnevezését: gazdasági igazgatói 
pályázat: Központi Stomatológiai Intézet, és elektronikus úton is kérjük beküldeni a 
humanpolitika@gyemszi.hu e-mail címre. 

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

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

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 6. §-a alapján a vezetıi beosztások pályázati eljárás során 
tölthetık be. A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a Kjt. 20/A. §-ában, valamint 
a Kjt. vhr.-ben foglaltak szerint történik. 

A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által 
összehívott bizottság véleményezi. A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében 
meghatározott személyek. 

A pályázat elbírálásának határideje: 

A pályázat benyújtási határidejét követı 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 megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a 
Fıvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérıl szóló 2011. évi 
CLIV. törvény (a továbbiakban: MÖK tv.) 14. §-a alapján a Gyógyszerészeti és Egészségügyi 
Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI) a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A–20/B. §-ában és 
22/B. §-ában a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. törvényben, valamint a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben 
történı végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban. Kjt. vhr.) 
4. §-ában és 7. §-ában meghatározottak szerint 2012. március hó 30. napján pályázatot írt ki a 
Fejér Megyei Szent György Kórház gazdasági igazgatói munkaköre betöltésére. 

A megbízási jogkör gyakorlója a vezetıi pályázati eljárás során nem élt a megbízási jogával, 
így a munkakör betöltésére nem kerül sor, ennek megfelelıen a kiírt pályázat eredménytelen. 

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

A fentieknek megfelelıen: 

A GYEMSZI pályázatot hirdet a Kjt. 20/A–20/B. §-a és 22/B. §-a, a Munka 
Törvénykönyvérıl szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a Kjt. vhr. 4. §-a és 7. §-a 
és a MÖK tv. 14. § (4) bekezdése alapján: 

Fejér Megyei Szent György Kórház 

8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3. 

gazdasági igazgatói 

magasabb vezetıi megbízás 

munkaviszony keretében történı betöltésére. 

Munkáltató:  Munkaviszony létesítése, megszüntetése tekintetében az emberi erıforrások 
minisztere, a díjazás megállapítása tekintetében a GYEMSZI fıigazgatója dönt. Az egyéb 
munkáltatói jogok gyakorlója az Intézmény vezetıje. 

Munkakör: gazdasági igazgató. 

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

A munkakör betölthetıségének kezdı napja várhatóan: A megbízási jogkör gyakorlója 
döntését követıen, leghamarabb 2012. december 1. napja. 

A gazdasági igazgató feladata: a szervezet mőködésével összefüggı gazdasági, pénzügyi és 
a számviteli rendszer stratégiájának kialakítása és mőködtetése a mindenkor hatályos 
jogszabályok figyelembevételével, teljes munkaidıben történı munkavégzés keretében. 



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

A gazdasági szervezetet irányítása, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9–10. §-ában rögzített feladatok ellátása, ezen belül: 

– a költségvetési szerv 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 adatai valódiságának 
biztosítása, 

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

Munkabér:  

A gazdasági igazgató munkabére az Mt.-ben meghatározottak szerint 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, 

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 – a www.gyemszi.hu weboldalról letölthetı – 
fényképes, szakmai adatlap, 

– motivációs levél, 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, 

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez, 

– nyilatkozat, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának a 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, 

– széleskörő informatikai ismeretek, 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat benyújtásának határideje: 

Az Egészségügyi Közlönyben történı megjelenést követı 30 nap. 

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

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

A pályázat benyújtásának módja: 

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi 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 is kérjük beküldeni 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 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 6. §-a alapján a vezetıi beosztások pályázati eljárás során 
tölthetık be. A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a Kjt. 20/A. §-ában, valamint 
a Kjt. vhr.-ben foglaltak szerint történik. 

A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által 
összehívott bizottság véleményezi. A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében 
meghatározott személyek. 

A pályázat elbírálásának határideje: 

A pályázat benyújtási határidejét követı 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 megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a 
Fıvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérıl szóló 2011. évi 
CLIV. törvény (a továbbiakban: MÖK tv.) 14. §-a alapján a Gyógyszerészeti és Egészségügyi 
Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI) a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A–20/B. §-ában és 
22/B. §-ában a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. törvényben, valamint a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben 
történı végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban. Kjt. vhr.) 
4. §-ában és 7. §-ában meghatározottak szerint 2012. március hó 30. napján pályázatot írt ki a 
Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház gazdasági igazgatói munkaköre 
betöltésére. 

A megbízási jogkör gyakorlója a vezetıi pályázati eljárás során nem élt a megbízási jogával, 
így a munkakör betöltésére nem kerül sor, ennek megfelelıen a kiírt pályázat eredménytelen. 

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

A fentieknek megfelelıen: 



A GYEMSZI pályázatot hirdet a Kjt. 20/A–20/B. §-a és 22/B. §-a, a Munka 
Törvénykönyvérıl szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a Kjt. vhr. 4. §-a és 7. §-a 
és a MÖK tv. 14. § (4) bekezdése alapján: 

Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház 

2026 Visegrád, Gizella-telep 

gazdasági igazgatói 

magasabb vezetıi megbízás 

munkaviszony keretében történı betöltésére. 

Munkáltató:  Munkaviszony létesítése, megszüntetése tekintetében az emberi erıforrások 
minisztere, a díjazás megállapítása tekintetében a GYEMSZI fıigazgatója dönt. Az egyéb 
munkáltatói jogok gyakorlója az Intézmény vezetıje. 

Munkakör: gazdasági igazgató. 

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

A munkakör betölthetıségének kezdı napja várhatóan: A megbízási jogkör gyakorlója 
döntését követıen, leghamarabb 2012. december 1. napja. 

A gazdasági igazgató feladata: a szervezet mőködésével összefüggı gazdasági, pénzügyi és 
a számviteli rendszer stratégiájának kialakítása és mőködtetése a mindenkor hatályos 
jogszabályok figyelembevételével, teljes munkaidıben történı munkavégzés keretében. 

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

A gazdasági szervezetet irányítása, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9–10. §-ában rögzített feladatok ellátása, ezen belül: 

– a költségvetési szerv 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 adatai valódiságának 
biztosítása, 

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



Munkabér:  

A gazdasági igazgató munkabére az Mt.-ben meghatározottak szerint 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, 

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 – a www.gyemszi.hu weboldalról letölthetı – 
fényképes, szakmai adatlap, 

– motivációs levél, 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, 

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez, 

– nyilatkozat, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának a 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, 

– széleskörő informatikai ismeretek, 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat benyújtásának határideje: 

Az Egészségügyi Közlönyben történı megjelenést követı 30 nap. 

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

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

A pályázat benyújtásának módja: 

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi 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 is 
kérjük beküldeni 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 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 6. §-a alapján a vezetıi beosztások pályázati eljárás során 
tölthetık be. A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a Kjt. 20/A. §-ában, valamint 
a Kjt. vhr.-ben foglaltak szerint történik. 

A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által 
összehívott bizottság véleményezi. A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében 
meghatározott személyek. 

A pályázat elbírálásának határideje: 

A pályázat benyújtási határidejét követı 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. 

*** 

Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételérıl szóló 2011. évi 
CLXXXVI. törvény 12. §-a alapján a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI) a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A–20/B. §-ában és 22/B. §-ában a 
Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. törvényben, valamint a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történı 
végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban. Kjt. vhr.) 4. §-
ában és 7. §-ában meghatározottak szerint 2012. március hó 30. napján pályázatot írt ki a 
Vaszary Kolos Kórház gazdasági igazgatói munkaköre betöltésére. 

A megbízási jogkör gyakorlója a vezetıi pályázati eljárás során nem élt a megbízási jogával, 
így a munkakör betöltésére nem kerül sor, ennek megfelelıen a kiírt pályázat eredménytelen. 

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

A fentieknek megfelelıen: 

A GYEMSZI pályázatot hirdet a Kjt. 20/A–20/B. §-a és 22/B. §-a, a Munka 
Törvénykönyvérıl szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a Kjt. vhr. 4. §-a és 7. §-a 
alapján: 

Vaszary Kolos Kórház 

2500 Esztergom, Petıfi Sándor u. 26–28. 

gazdasági igazgatói 

magasabb vezetıi megbízás 

munkaviszony keretében történı betöltésére. 

Munkáltató:  Munkaviszony létesítése, megszüntetése tekintetében az emberi erıforrások 
minisztere, a díjazás megállapítása tekintetében a GYEMSZI fıigazgatója dönt. Az egyéb 
munkáltatói jogok gyakorlója az Intézmény vezetıje. 

Munkakör: gazdasági igazgató. 

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

A munkakör betölthetıségének kezdı napja várhatóan: A megbízási jogkör gyakorlója 
döntését követıen, leghamarabb 2012. december 1. napja. 



A gazdasági igazgató feladata: a szervezet mőködésével összefüggı gazdasági, pénzügyi és 
a számviteli rendszer stratégiájának kialakítása és mőködtetése a mindenkor hatályos 
jogszabályok figyelembevételével, teljes munkaidıben történı munkavégzés keretében. 

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

A gazdasági szervezetet irányítása, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9–10. §-ában rögzített feladatok ellátása, ezen belül: 

– a költségvetési szerv 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 adatai valódiságának 
biztosítása, 

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

Munkabér:  

A gazdasági igazgató munkabére az Mt.-ben meghatározottak szerint 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, 

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 – a www.gyemszi.hu weboldalról letölthetı – 
fényképes, szakmai adatlap, 

– motivációs levél, 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, 

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez, 

– nyilatkozat, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának a 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, 

– széleskörő informatikai ismeretek, 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat benyújtásának határideje: 

Az Egészségügyi Közlönyben történı megjelenést követı 30 nap. 

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

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

A pályázat benyújtásának módja: 



Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi 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: 
Vaszary Kolos Kórház, és elektronikus úton is kérjük beküldeni 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 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 6. §-a alapján a vezetıi beosztások pályázati eljárás során 
tölthetık be. A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a Kjt. 20/A. §-ában, valamint 
a Kjt. vhr.-ben foglaltak szerint történik. 

A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által 
összehívott bizottság véleményezi. A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében 
meghatározott személyek. 

A pályázat elbírálásának határideje: 

A pályázat benyújtási határidejét követı 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 megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a 
Fıvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérıl szóló 2011. évi 
CLIV. törvény (a továbbiakban: MÖK tv.) 14. §-a alapján a Gyógyszerészeti és Egészségügyi 
Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI) a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A–20/B. §-ában és 
22/B. §-ában a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. törvényben, valamint a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben 
történı végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban. Kjt. vhr.) 
4. §-ában és 7. §-ában meghatározottak szerint 2012. március hó 30. napján pályázatot írt ki a 
Pest Megyei Flór Ferenc Kórház gazdasági igazgatói munkaköre betöltésére. 

A megbízási jogkör gyakorlója a vezetıi pályázati eljárás során nem élt a megbízási jogával, 
így a munkakör betöltésére nem kerül sor, ennek megfelelıen a kiírt pályázat eredménytelen. 



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

A fentieknek megfelelıen: 

A GYEMSZI pályázatot hirdet a Kjt. 20/A–20/B. §-a és 22/B. §-a, a Munka 
Törvénykönyvérıl szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a Kjt. vhr. 4. §-a és 7. §-a 
és a MÖK tv. 14. § (4) bekezdése alapján: 

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház 

2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1. 

gazdasági igazgatói 

magasabb vezetıi megbízás 

munkaviszony keretében történı betöltésére. 

Munkáltató:  Munkaviszony létesítése, megszüntetése tekintetében az emberi erıforrások 
minisztere, a díjazás megállapítása tekintetében a GYEMSZI fıigazgatója dönt. Az egyéb 
munkáltatói jogok gyakorlója az Intézmény vezetıje. 

Munkakör: gazdasági igazgató. 

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

A munkakör betölthetıségének kezdı napja várhatóan: A megbízási jogkör gyakorlója 
döntését követıen, leghamarabb 2012. december 1. napja. 

A gazdasági igazgató feladata: a szervezet mőködésével összefüggı gazdasági, pénzügyi és 
a számviteli rendszer stratégiájának kialakítása és mőködtetése a mindenkor hatályos 
jogszabályok figyelembevételével, teljes munkaidıben történı munkavégzés keretében. 

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

A gazdasági szervezetet irányítása, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9–10. §-ában rögzített feladatok ellátása, ezen belül: 

– a költségvetési szerv 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 adatai valódiságának 
biztosítása, 

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

Munkabér:  

A gazdasági igazgató munkabére az Mt.-ben meghatározottak szerint 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, 

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 – a www.gyemszi.hu weboldalról letölthetı – 
fényképes, szakmai adatlap, 

– motivációs levél, 



– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, 

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez, 

– nyilatkozat, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának a 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, 

– széleskörő informatikai ismeretek, 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat benyújtásának határideje: 

Az Egészségügyi Közlönyben történı megjelenést követı 30 nap. 

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

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

A pályázat benyújtásának módja: 

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi 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 is kérjük beküldeni 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 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 6. §-a alapján a vezetıi beosztások pályázati eljárás során 
tölthetık be. A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a Kjt. 20/A. §-ában, valamint 
a Kjt. vhr.-ben foglaltak szerint történik. 



A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által 
összehívott bizottság véleményezi. A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében 
meghatározott személyek. 

A pályázat elbírálásának határideje: 

A pályázat benyújtási határidejét követı 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 megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a 
Fıvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérıl szóló 2011. évi 
CLIV. törvény (a továbbiakban: MÖK tv.) 14. §-a alapján a Gyógyszerészeti és Egészségügyi 
Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI) a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A–20/B. §-ában és 
22/B. §-ában a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. törvényben, valamint a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben 
történı végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban. Kjt. vhr.) 
4. §-ában és 7. §-ában meghatározottak szerint 2012. március hó 30. napján pályázatot írt ki a 
Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház gazdasági igazgatói munkaköre betöltésére. 

A megbízási jogkör gyakorlója a vezetıi pályázati eljárás során nem élt a megbízási jogával, 
így a munkakör betöltésére nem kerül sor, ennek megfelelıen a kiírt pályázat eredménytelen. 

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

A fentieknek megfelelıen: 

A GYEMSZI pályázatot hirdet a Kjt. 20/A–20/B. §-a és 22/B. §-a, a Munka 
Törvénykönyvérıl szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a Kjt. vhr. 4. §-a és 7. §-a 
és a MÖK tv. 14. § (4) bekezdése alapján: 

Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház 

6600 Szentes, Sima Ferenc u. 44–58. 

gazdasági igazgatói 

magasabb vezetıi megbízás 

munkaviszony keretében történı betöltésére. 



Munkáltató:  Munkaviszony létesítése, megszüntetése tekintetében az emberi erıforrások 
minisztere, a díjazás megállapítása tekintetében a GYEMSZI fıigazgatója dönt. Az egyéb 
munkáltatói jogok gyakorlója az Intézmény vezetıje. 

Munkakör: gazdasági igazgató. 

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

A munkakör betölthetıségének kezdı napja várhatóan: A megbízási jogkör gyakorlója 
döntését követıen, leghamarabb 2012. december 1. napja. 

A gazdasági igazgató feladata: a szervezet mőködésével összefüggı gazdasági, pénzügyi és 
a számviteli rendszer stratégiájának kialakítása és mőködtetése a mindenkor hatályos 
jogszabályok figyelembevételével, teljes munkaidıben történı munkavégzés keretében. 

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

A gazdasági szervezetet irányítása, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9–10. §-ában rögzített feladatok ellátása, ezen belül: 

– a költségvetési szerv 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 adatai valódiságának 
biztosítása, 

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

Munkabér:  

A gazdasági igazgató munkabére az Mt.-ben meghatározottak szerint 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, 

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 – a www.gyemszi.hu weboldalról letölthetı – 
fényképes, szakmai adatlap, 

– motivációs levél, 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, 

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez, 

– nyilatkozat, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának a 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, 

– széleskörő informatikai ismeretek, 

– idegen nyelv ismerete. 



A pályázat benyújtásának határideje: 

Az Egészségügyi Közlönyben történı megjelenést követı 30 nap. 

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

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

A pályázat benyújtásának módja: 

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi 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 is kérjük beküldeni 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 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 6. §-a alapján a vezetıi beosztások pályázati eljárás során 
tölthetık be. A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a Kjt. 20/A. §-ában, valamint 
a Kjt. vhr.-ben foglaltak szerint történik. 

A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által 
összehívott bizottság véleményezi. A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében 
meghatározott személyek. 

A pályázat elbírálásának határideje: 

A pályázat benyújtási határidejét követı 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 megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a 
Fıvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérıl szóló 2011. évi 
CLIV. törvény (a továbbiakban: MÖK tv.) 14. §-a alapján a Gyógyszerészeti és Egészségügyi 
Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI) a közalkalmazottak 



jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A–20/B. §-ában és 
22/B. §-ában a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. törvényben, valamint a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben 
történı végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban. Kjt. vhr.) 
4. §-ában és 7. §-ában meghatározottak szerint 2012. március hó 30. napján pályázatot írt ki a 
Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház – Rendelıintézet gazdasági igazgatói munkaköre 
betöltésére. 

A megbízási jogkör gyakorlója a vezetıi pályázati eljárás során nem élt a megbízási jogával, 
így a munkakör betöltésére nem kerül sor, ennek megfelelıen a kiírt pályázat eredménytelen. 

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

A fentieknek megfelelıen: 

A GYEMSZI pályázatot hirdet a Kjt. 20/A–20/B. §-a és 22/B. §-a, a Munka 
Törvénykönyvérıl szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a Kjt. vhr. 4. §-a és 7. §-a 
és a MÖK tv. 14. § (4) bekezdése alapján: 

Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház – Rendelıintézet 

6900 Makó, Kórház u. 2. 

gazdasági igazgatói 

magasabb vezetıi megbízás 

munkaviszony keretében történı betöltésére. 

Munkáltató:  Munkaviszony létesítése, megszüntetése tekintetében az emberi erıforrások 
minisztere, a díjazás megállapítása tekintetében a GYEMSZI fıigazgatója dönt. Az egyéb 
munkáltatói jogok gyakorlója az Intézmény vezetıje. 

Munkakör: gazdasági igazgató. 

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

A munkakör betölthetıségének kezdı napja várhatóan: A megbízási jogkör gyakorlója 
döntését követıen, leghamarabb 2012. december 1. napja. 

A gazdasági igazgató feladata: a szervezet mőködésével összefüggı gazdasági, pénzügyi és 
a számviteli rendszer stratégiájának kialakítása és mőködtetése a mindenkor hatályos 
jogszabályok figyelembevételével, teljes munkaidıben történı munkavégzés keretében. 

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

A gazdasági szervezetet irányítása, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9–10. §-ában rögzített feladatok ellátása, ezen belül: 



– a költségvetési szerv 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 adatai valódiságának 
biztosítása, 

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

Munkabér:  

A gazdasági igazgató munkabére az Mt.-ben meghatározottak szerint 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, 

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 – a www.gyemszi.hu weboldalról letölthetı – 
fényképes, szakmai adatlap, 

– motivációs levél, 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, 

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez, 

– nyilatkozat, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának a 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, 

– széleskörő informatikai ismeretek, 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat benyújtásának határideje: 

Az Egészségügyi Közlönyben történı megjelenést követı 30 nap. 

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

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

A pályázat benyújtásának módja: 

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi 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 is kérjük 
beküldeni 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 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 6. §-a alapján a vezetıi beosztások pályázati eljárás során 
tölthetık be. A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a Kjt. 20/A. §-ában, valamint 
a Kjt. vhr.-ben foglaltak szerint történik. 

A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által 
összehívott bizottság véleményezi. A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében 
meghatározott személyek. 

A pályázat elbírálásának határideje: 

A pályázat benyújtási határidejét követı 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 megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a 
Fıvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérıl szóló 2011. évi 
CLIV. törvény (a továbbiakban: MÖK tv.) 14. §-a alapján a Gyógyszerészeti és Egészségügyi 
Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI) a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A–20/B. §-ában és 
22/B. §-ában, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi 
intézményekben történı végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban. Kjt. vhr.) 4. §-ában, valamint a közalkalmazotti pályázatnak a kormányzati 
személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv honlapján történı közzétételére vonatkozó 
részletes szabályokról szóló 388/2007. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint 
2012. március hó 30. napján pályázatot írt ki a Szakorvosi Rendelıintézet Nagykáta 
gazdasági igazgatói munkaköre betöltésére. 

A megbízási jogkör gyakorlója a vezetıi pályázati eljárás során nem élt a megbízási jogával, 
így a munkakör betöltésére nem kerül sor, ennek megfelelıen a kiírt pályázat eredménytelen. 

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

A fentieknek megfelelıen: 

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

Szakorvosi Rendelıintézet Nagykáta 



2760 Nagykáta, Dózsa Gy. u. 46. 

gazdasági igazgatói 

magasabb vezetıi megbízás 

közalkalmazotti jogviszony keretében történı betöltésére. 

Munkáltató: Munkaviszony létesítése, megszüntetése tekintetében az emberi erıforrások 
minisztere, a díjazás megállapítása tekintetében a GYEMSZI fıigazgatója dönt. Az egyéb 
munkáltatói jogok gyakorlója az Intézmény vezetıje. 

Munkakör:  gazdasági igazgató. 

A jogviszony idıtartama:  5 éves határozott idıre szól, a Kjt. vhr. 5. § b) pont vizsgálatával, 
amennyiben az ott rögzítettek a jogviszony létesítésére nem irányadók, 3 hónapos próbaidı 
kikötésével. 

A vezetıi állás betöltésének várható idıpontja:  A kinevezési és megbízási jogkör 
gyakorlójának döntését követıen, leghamarabb 2012. december 1. napja. 

A gazdasági igazgató feladata: a szervezet mőködésével összefüggı gazdasági, pénzügyi és 
a számviteli rendszer stratégiájának kialakítása és mőködtetése a mindenkor hatályos 
jogszabályok figyelembevételével, 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. §-ában 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 adatai 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, 

– 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 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 – a www.gyemszi.hu weboldalról letölthetı – 
fényképes, szakmai adatlap, 

– motivációs levél, 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, 

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez, 



– nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a 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, 

– széleskörő informatikai ismeretek, 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat benyújtásának határideje: 

Az Egészségügyi Közlönyben történı megjelenést követı 30 nap. 

A pályázati kiírás közzétételének helye: 

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

A pályázat benyújtásának módja: 

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi 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 is kérjük beküldeni 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. augusztus 29. 

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

Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az 
általa benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási 
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 diplomák és képesítések kölcsönös elismerésére vonatkozó Európai Uniós jogi normák szerinti, külföldi államban 
kiállított oklevél esetén szükséges – oklevéltıl függıen – magyar hatósági bizonyítvány csatolása, avagy az oklevélben 
tanúsított végzettség, ill. képzettség, a nemzeti felsıoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben meghatározott 
végzettségnek/képzettségnek megfeleltetés igazolása. 

**  Vezetıi gyakorlatként vezetıi vagy magasabb vezetıi (közép- vagy felsıvezetıi) gyakorlat egyaránt elfogadható. 

***  A vezetıi beosztásra, valamint idıtartamra történı hivatkozással kiadott munkáltatói igazolás. 

* A diplomák és képesítések kölcsönös elismerésére vonatkozó Európai Uniós jogi normák szerinti, külföldi államban 
kiállított oklevél esetén szükséges – oklevéltıl függıen – magyar hatósági bizonyítvány csatolása, avagy az oklevélben 
tanúsított végzettség, ill. képzettség, a nemzeti felsıoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben meghatározott 
végzettségnek/képzettségnek megfeleltetés igazolása. 

**  Vezetıi gyakorlatként vezetıi vagy magasabb vezetıi (közép- vagy felsıvezetıi) gyakorlat egyaránt elfogadható. 

***  A vezetıi beosztásra, valamint idıtartamra történı hivatkozással kiadott munkáltatói igazolás. 

* A diplomák és képesítések kölcsönös elismerésére vonatkozó Európai Uniós jogi normák szerinti, külföldi államban 
kiállított oklevél esetén szükséges – oklevéltıl függıen – magyar hatósági bizonyítvány csatolása, avagy az oklevélben 
tanúsított végzettség, ill. képzettség, a nemzeti felsıoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben meghatározott 
végzettségnek/képzettségnek megfeleltetés igazolása. 

**  Vezetıi gyakorlatként vezetıi vagy magasabb vezetıi (közép- vagy felsıvezetıi) gyakorlat egyaránt elfogadható. 

***  A vezetıi beosztásra, valamint idıtartamra történı hivatkozással kiadott munkáltatói igazolás. 

* A diplomák és képesítések kölcsönös elismerésére vonatkozó Európai Uniós jogi normák szerinti, külföldi államban 
kiállított oklevél esetén szükséges – oklevéltıl függıen – magyar hatósági bizonyítvány csatolása, avagy az oklevélben 
tanúsított végzettség, ill. képzettség, a nemzeti felsıoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben meghatározott 
végzettségnek/képzettségnek megfeleltetés igazolása. 

**  Vezetıi gyakorlatként vezetıi vagy magasabb vezetıi (közép- vagy felsıvezetıi) gyakorlat egyaránt elfogadható. 



***  A vezetıi beosztásra, valamint idıtartamra történı hivatkozással kiadott munkáltatói igazolás. 

* A diplomák és képesítések kölcsönös elismerésére vonatkozó Európai Uniós jogi normák szerinti, külföldi államban 
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