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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

 

2018. június 28.-i 

70. számú HATÁROZAT 

A Dicsőszentmárton-i “Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórház keretében elfoglalatlan 

levő, részleg vezető/laboratóriumvezető tisztségnek, a betöltésének érdekébe a versenyvizsgának a 

megszervezésére vonatkozóan 

 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanács Elnökének a 13535/25.06.2018. sz. indokolását, a Humánerőforrás 

Szolgálatnak a szakjelentését, a Jogügyi Osztálynak a jelentését, valamint a szakbizottságok 

véleményezését, 

Figyelembe véve, a Dicsőszentmárton-i „Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórháznak a 

8712/18.06.2018. sz. kérését, 

Tekintettel, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, az egészségügyi reformjára 

vonatkozó 95/2006. sz. Törvény 185. cikkely (1) bekezdés, valamint közegészségügyi egységekben 

a részlegvezetői, laboratóriumvezetői és szolgálatvezetői tisztségeknek, a betöltésének, a 

versenyvizsgájának vagy felvételiének a megszervezésére vonatkozó normáknak a 13. cikkely 

előírásaira, amelyet az utólag módosított és kiegészített, 1406/2006. sz. Egészségügyi miniszteri 

rendelettel hagytak jóvá, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés d) betű, összevetve az (5) bekezdés a) betű 3. pont 

és a 97. cikkely (1) bekezdés rendelkezéseinek alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Engedélyezi a Dicsőszentmárton-i “Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórház 

keretében elfoglalatlan levő, részleg vezető/laboratóriumvezető tisztségnek, a betöltésének érdekébe 

a versenyvizsgának a megszervezését, amelyeket a jelen határozatnak a szerves részét képező 

mellékletbe foglaltak. 

2. cikkely A jelen határozatot közlik: a Maros Megyei Tanácsnak a Humánerőforrás szolgálatának  

és a Dicsőszentmárton-i „Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórházzal, amelyek felelnek a 

végrehajtásáért. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

JEGYZŐ 

Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

   

13535/25.06.2018. sz. 

VI/D/1 akta 

 

INDOKOLÁS 

A Dicsőszentmárton-i “Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórház keretében elfoglalatlan 

levő, részleg vezető/laboratóriumvezető tisztségnek, a betöltésének érdekébe a versenyvizsgának a 

megszervezésére vonatkozóan 

 

A Dicsőszentmárton-i “Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórház, a 8712/18.06.2018. sz. 

átirattal kéri az engedélyt, 12 részleg vezető/laboratóriumvezető tisztségeknek, a betöltésének 

érdekébe a versenyvizsga lebonyolítására, amint következnek: 

 Részleg vezető – Akkut belgyógyászat; 

 Részleg vezető – Általános sebészet; 

 Részleg vezető – Nőgyógyászat; 

 Részleg vezető – Neurológia; 

 Részleg vezető – Akkut férfi pszichiátria I; 

 Részleg vezető – Akkut női pszichiátria II; 

 Részleg vezető – Krónikus állandó férfi pszichiátria III; 

 Részleg vezető – Krónikus állandó női pszichiátria IV; 

 Részleg vezető – Gyermekgyógyászat; 

 Részleg vezető – Krónikus belgyógyászat; 

 Laboratóriumvezető – Orvosi analízis laboratórium; 

 Laboratóriumvezető – Orvosi radiológia és felvétel laboratórium. 

A részlegvezetőknek a feladata, az orvosi kezelést biztosító tevékenységnek az irányítása és 

kivitelezése az illető részleg keretében és felelnek az orvosi tevékenységnek a minőségéért, 

valamint az adminisztratív szerződésben vállal feladatokért. 

Az utólag módosított, 1406/2006. sz. Közegészségügyi miniszteri rendelettel, jóváhagyták a 

közegészségügyi egységekben a részlegvezetői, laboratóriumvezetői és szolgálatvezetői 

tisztségeknek a betöltésének a versenyvizsgának vagy felvételinek a megszervezésére vonatkozó 

normákat. 

A közegészségügyi egységekben a részlegvezetői, laboratóriumvezetői és szolgálatvezetői 

tisztségeknek a betöltésének a versenyvizsgájának vagy felvételiének a megszervezésére vonatkozó 

normáknak a 13. cikkely rendelkezései szerint, amelyet az előbb említett jogszabállyal hagytak 

jóvá, „A Közegészségügyi egységeknek, a részlegvezetői, laboratóriumvezetői és szolgálatvezetői 
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tisztségeknek a betöltésének a versenyvizsgának vagy felvételinek a megszervezésének a kérését az 

a hatóság engedélyezi, amelynek alá van rendelve az egészségügyi egység”. 

Figyelembe véve a fennebbieket, alávetjük jóváhagyásra a Dicsőszentmárton-i “Dr. Gheorghe 

Marinescu” Municípiumi Kórház keretében elfoglalatlan levő, részleg vezető/laboratóriumvezető 

tisztségnek, a betöltésének érdekébe a versenyvizsgának a megszervezésére vonatkozó 

határozattervezetet. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
HUMÁNERŐFORRÁS SZOLGÁLAT 

  13536/25.06.2018. sz.  

II.16 akta 

 

 

SZAKJELENTÉS 

A Dicsőszentmárton-i “Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórház keretében elfoglalatlan 

levő, részleg vezető/laboratóriumvezető tisztségnek, a betöltésének érdekébe a versenyvizsgának a 

megszervezésére vonatkozó határozattervezethez 

 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, az egészségügyi reformra vonatkozó 

95/2006. sz. Törvény 185. cikkely előírásai szerint „A közkórháznak az orvosi részlegeit, 

laboratóriumait és szolgálatait egy részlegvezető, laboratóriumvezető vagy esetenként 

szolgálatvezető irányítja. Ezeket, a tisztségeket, esetenként, versenyvizsgával vagy felvételi 

vizsgával foglalják el, a törvénynek megfelelően”. 

A részlegvezetőknek a feladata, az orvosi kezelést biztosító tevékenységnek az irányítása és 

kivitelezése az illető részleg keretében és felelnek az orvosi tevékenységnek a minőségéért, 

valamint az adminisztratív szerződésben vállalt feladatokért. 

Az utólag módosított, 1406/2006. sz. Közegészségügyi miniszteri rendelettel, jóváhagyták a 

közegészségügyi egységekben a részlegvezetői, laboratóriumvezetői és szolgálatvezetői 

tisztségeknek, a betöltésének, a versenyvizsgáinak vagy felvételiének a megszervezésére vonatkozó 

normákat. 

A Dicsőszentmárton-i “Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórház, a 8712/18.06.2018. sz. 

átirattal kéri az engedélyt, 10 részleg vezetői és 2 laboratóriumvezetői tisztségnek, a betöltésének 

érdekébe, a versenyvizsgának a lebonyolítására, amint következnek: 

 Részleg vezető – Akkut belgyógyászat; 

 Részleg vezető – Általános sebészet; 

 Részleg vezető – Nőgyógyászat; 

 Részleg vezető – Neurológia; 

 Részleg vezető – Akkut férfi pszichiátria I; 

 Részleg vezető – Akkut női pszichiátria II; 

 Részleg vezető – Krónikus állandó férfi pszichiátria III; 

 Részleg vezető – Krónikus állandó női pszichiátria IV; 

 Részleg vezető – Gyermekgyógyászat; 

 Részleg vezető – Krónikus belgyógyászat; 

 Laboratóriumvezető – Orvosi analízis laboratórium; 

 Laboratóriumvezető – Orvosi radiológia és felvétel laboratórium. 
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Jelenleg, a fennebb említett tisztségek, a korháznak, az ügykezelőjének a döntésének alapján 

kiállított megbízással vannak gyakorolva. Ezeknek, a megbízásoknak a törvényes alapját az 

egészségügyi reformra vonatkozó 95/2006. sz. Törvény 185. cikkely (9) bekezdés rendelkezései 

nyújtják, amelyek szerint „Abban az esetben amikor a versenyvizsgára nem jelentkezik senki sem 

vagy egyik jelentkezőt sem nyilvánítják nyertesnek a törvényes időbe, a közkórháznak az 

ügykezelője kinevez egy másik személyt a részlegvezetői, laboratórium vezetői vagy az orvosi 

szolgálatvezetői tisztségbe, egy 6 hónapos periódusra, intervallum, amely alatt megismételik az (1) 

bekezdésbe előírt eljárásokat”, azaz versenyvizsga vagy felvételi, esetenként. 

Az utólag módosított, 1406/2006. sz. Közegészségügyi miniszteri rendelettel, jóváhagyott, A 

közegészségügyi egységekben a részlegvezetői, laboratóriumvezetői és szolgálatvezetői 

tisztségeknek a betöltésének a versenyvizsgájának vagy felvételiének a megszervezésére vonatkozó 

normáknak a 13. cikkely rendelkezései szerint „A Közegészségügyi egységeknek, a részlegvezetői, 

laboratóriumvezetői és szolgálatvezetői tisztségeinek a betöltésének a versenyvizsgáinak vagy 

felvételijeinek a megszervezésének a kérését az a hatóság engedélyezi, amelynek alá van rendelve 

az egészségügyi egység”. 

Következésképpen, figyelembe véve a fennebb kijelentett szempontokat, a kórháznak a vezetősége 

által mind a 12 állásra bemutatott egyedi megalapozásait, valamint a Dicsőszentmárton-i “Dr. 

Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórház keretében elfoglalatlan levő, részleg 

vezető/laboratóriumvezető tisztségnek, a betöltésének érdekébe a versenyvizsgának a 

megszervezésére vonatkozó 13535/25.06.2018. sz. indokolást, úgy ítéljük, hogy teljesülnek a 

törvényes feltételek, ahhoz, hogy alávessék jóváhagyásra ezt a határozattervezetet. 

 

 

SZOLGÁLAT VEZETŐ, 

Elena Popa   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Elena Popa szolgálatvezető / 2.ex. 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
JOGÜGYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI IGAZGATÓSÁG 

JOGÜGYI SZOLGÁLAT 

 

 13537/25.06.2018. sz. 

VI/D/1 akta 

 

 

 

JELENTÉS 

A Dicsőszentmárton-i “Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórház keretében elfoglalatlan 

levő, részleg vezető/laboratóriumvezető tisztségnek, a betöltésének érdekébe a versenyvizsgának a 

megszervezésére vonatkozó határozattervezethez 

 

Elemezve, a Maros Megyei Tanács Elnöke által, a 13535/25.06.2018. sz. indokolással 

kezdeményezett határozattervezetet és a Humánerőforrás Szolgálatának a 13536/25.06.2018. sz. 

szakjelentését, 

A Maros Megyei Tanácsnak a Szervezési és működési szabályzatának a 47. cikkelyének a (4) 

bekezdésének az előírásainak értelmébe, amelyet a 172/23.11.2017. sz. Határozattal hagytak jóvá, a 

jelen jelentésnek az összeállítását végeztük el, amelyben a következőket határozzuk meg: 

Az utólag módosított és kiegészített, az egészségügyi reformra vonatkozó 95/2006. sz. Törvény 

185. cikkely (1) bekezdés szerint, a közkórháznak az orvosi részlegeit, laboratóriumait és 

szolgálatait egy részlegvezető, laboratóriumvezető vagy esetenként szolgálatvezető irányítja. 

Ezeket, a tisztségeket, esetenként, versenyvizsgával vagy felvételi vizsgával foglalják el, a 

törvénynek megfelelően. 

Az utólag módosított, 1406/2006. sz. Közegészségügyi miniszteri rendelettel, jóváhagyott, A 

közegészségügyi egységekben a részlegvezetői, laboratóriumvezetői és szolgálatvezetői 

tisztségeknek a betöltésének a versenyvizsgájának vagy felvételiének a megszervezésére vonatkozó 

normáknak a 13. cikkely rendelkezései szerint, a közegészségügyi egységeknek, a részlegvezetői, 

laboratóriumvezetői és szolgálatvezetői tisztségeinek a betöltésének a versenyvizsgáinak vagy 

felvételijeinek a megszervezésének a kérését az a hatóság engedélyezi, amelynek alá van rendelve 

az egészségügyi egység. 

Megjegyezzük, hogy a határozattervezetet, az utólag módosított és kiegészített, a jogszabályoknak, 

a kidolgozásának a törvényhozási technikai normáira vonatkozó 24/2000. sz. Törvény 30. 

cikkelyével összevetve, a 6. cikkely (3) bekezdéshez viszonyítva, a 80-82. cikkelyeinek az 

előírásainak a betartásával készítették el. 

A fent bemutatott érvek értelmébe, tekintettel, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel 

újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés ”d” 

betű összevetve az (5) bekezdés ”a” betű 3. pont előírásaira, úgy értékeljük, hogy a 

Dicsőszentmárton-i “Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórház keretében elfoglalatlan levő, 

részleg vezető/laboratóriumvezető tisztségnek, a betöltésének érdekébe a versenyvizsgának a 
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megszervezésére vonatkozó határozattervezetet, alá lehet vetni megvitatásra és jóváhagyásra a 

Maros Megyei Tanács plénumának. 

 

 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Genica Nemeş 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Lokodi Emőke / 2 pld. 

Ellenőrizte: Adriana Farkas – Szolgálatvezető 
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