
16/2011. (II. 15.) HM utasítás 
a Honvédkórház – Állami Egészségügyi Központ, Fekvıbeteg Osztályok, Szülészet-
nıgyógyászati Osztály és PIC osztályvezetı fıorvosi munkakörének, beosztásának 
ellátására kiírt pályázat elbírálását elıkészítı, véleményezı bizottság kijelölésérıl 

 
Hatályosság: 2011.02.16 - 2011.05.31 

 
A honvédelemrıl és a Magyar Honvédségrıl szóló 2004. évi CV. törvény 52. § (1) 
bekezdés f) pontja alapján – figyelemmel a Magyar Honvédség hivatásos és szerzıdéses 
állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvényben, valamint a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben foglaltakra – a következı 
utasítást adom ki: 
1. § A Honvédkórház – Állami Egészségügyi Központ, Fekvıbeteg Osztályok, Szülészet-
nıgyógyászati Osztály és PIC osztályvezetı fıorvosi munkakörének, beosztásának ellátására 
2011. január 31-én kiírt pályázat elbírálásának elıkészítése érdekében az alábbi véleményezı 
bizottságot jelölöm ki: 
a) elnök: Fodor Lajos, a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) közigazgatási 
államtitkára; 
 
b) tagok: 
 
ba) dr. Dankó István, a HM Jogi Fıosztály fıosztályvezetıje, 
 
bb) dr. Németh András o. dandártábornok, a Honvéd Vezérkar (a továbbiakban: HVK) 
Egészségügyi Csoportfınökség mb. csoportfınöke, 
 
bc) Bozó Tibor ezredes, a HVK Személyzeti Csoportfınökség csoportfınöke, 
 
bd) dr. Schandl László Phd. o. ezredes, a Honvédkórház – Állami Egészségügyi Központ mb. 
megbízott fıigazgatója, 
 
be) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi 
intézményekben történı végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § (1) 
bekezdés b) és c) pontjában meghatározott képviselı, véleményezési joggal; 
 
c) titkár: dr. Sándor Judit alezredes, a HVK Személyzeti Csoportfınökség, Katonai Igazgatási 
Osztály kiemelt fıtisztje. 
 
2. § (1) Az osztályvezetı fıorvosi munkakörre, beosztásra beérkezett pályázatok bontására 
közjegyzı jelenlétében 2011. március 9-éig kerül sor a HM-ben. 
 
(2) A munkakörre, beosztásra beérkezett pályázatok bontását követıen a pályamunkák 
másolatait a HVK Személyzeti Csoportfınökség véleményezésre megküldi az illetékes 
szakmai kollégium elnökének. 
 
3. § (1) A pályázatok elbírálására és az eredményhirdetésre 2011. május 3-áig kerül sor. Az 
elbírálást megelızıen a véleményezı bizottság – az illetékes szakmai kollégium 
állásfoglalásának birtokában – a jelölteket bizottságilag meghallgatja. 
 



(2) A meghallgatásról jegyzıkönyv készül, amely tartalmazza az egyes pályázók 
alkalmasságára vonatkozó véleményt. Ha az illetékes szakmai kollégium a jelöltekre 
vonatkozó állásfoglalását – a soron következı kollégiumi ülés idıpontjára tekintettel – késıbb 
alakítja ki, a bizottsági meghallgatásra ezt követıen kerülhet csak sor. A közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdésében rögzített, a pályázók 
meghallgatására vonatkozó határidıt ebben az esetben is be kell tartani. 
 
4. § (1) A véleményezı bizottság a pályázatok értékelését követıen személyi javaslatot tesz, 
amelyeket a HVK Személyzeti Csoportfınökség a beérkezett pályamunkákkal és a 
meghallgatásokról készült jegyzıkönyvekkel együtt, szolgálati úton felterjeszt a honvédelmi 
miniszter részére. 
 
(2) A megbízólevél átadására a pályázatok eredményhirdetésével egy idıben kerül sor. 
 
5. § (1) A HVK Személyzeti Csoportfınökség a kiírt pályázat eredményérıl az 
eredményhirdetést követı 30 napon belül – a pályázati anyagok visszaküldésével egyidejőleg 
– valamennyi pályázót írásban értesíti. 
 
(2) A pályázat eredményének közzétételérıl a HM Sajtóiroda gondoskodik. 
 
6. § Ez az utasítás a közzétételét követı napon lép hatályba, és 2011. május 31-én a hatályát 
veszti. 
 

Dr. Hende Csaba s. k., 
honvédelmi miniszter 


