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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

2020. március 10.-i 

39. számú HATÁROZAT 

A Maros Megyei Klinikai Kórház keretében betöltetlen levő egyes részlegvezetői tisztségek 

elfoglalásának az érdekébe szervezendő versenyvizsgának a véleményezésére vonatkozóan 

 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 6219/06.03.2020. sz. jóváhagyási beszámolóját, a 

Humánerőforrás Szolgálatnak a 6248/06.03.2020. sz. szakjelentését, a Jogügyi Osztálynak a 

6270/06.03.2020. sz. jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve, a Maros Megyei Klinikai Kórháznak a 2839/21.02.2020. sz. és 3637/05.03.2020. 

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 utólag kiegészített a Közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi 

Kormányrendelet 173. cikkely (1) bekezdés ”d” betű, alátámasztva az (5) bekezdés ”c” betűvel, 

valamint a 182. cikkely (1) bekezdés rendelkezéseinek alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Engedélyezi a Maros Megyei Klinikai Kórház keretében, betöltetlen levő, részleg vezetői 

tisztségeknek, 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 Maros Megyei Klinikai Kórházzal, amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 

  

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

 

Ellen jegyzi  

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

   

 

6219/06.03.2020. sz. 

IX.B.1 akta 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A Maros Megyei Klinikai Kórház keretében betöltetlen levő egyes részlegvezetői tisztségek 

elfoglalásának az érdekébe szervezendő versenyvizsgának a véleményezésére vonatkozóan 

 

 

A Maros Megyei Klinikai Kórház, a 2839/21.02.2020. sz. és a 3637/05.03.2020. sz. átiratokkal kéri 

az engedélyt, 21 betöltetlen levő részlegvezetői állásnak, a betöltésének érdekébe, a versenyvizsga 

lebonyolítására, amint következnek: 

 Részleg vezető – Belgyógyászati klinikai részleg; 

 Részleg vezető – Urológiai klinikai részleg; 

 Részleg vezető – Nőgyógyászati klinikai részleg; 

 Részleg vezető – Szemészeti klinikai részleg; 

 Részleg vezető – I. Fertőző klinikai részleg; 

 Részleg vezető – II. Fertőző klinikai részleg; 

 Részleg vezető – Ortopédia és traumatológia klinikai részleg; 

 Részleg vezető – Kardiológiai részleg; 

 Részleg vezető – Gasztroenterológiai klinikai részleg; 

 Részleg vezető – Általános sebészeti klinikai részleg; 

 Részleg vezető – ATI részleg; 

 Részleg vezető – Tüdőgyógyászati részleg; 

 Részleg vezető – I. Akkut pszichiátriai részleg; 

 Részleg vezető – II. Akkut pszichiátriai részleg; 

 Részleg vezető – Gyermekgyógyászati klinikai részleg; 

 Részleg vezető – Újszülött részleg; 

 Részleg vezető – Bőr- és nemi beteg gyógyászati klinikai részleg; 

 Részleg vezető – Koraszülött részleg; 

 Részleg vezető – Gyermek megelőzési részleg; 
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 Részleg vezető – Orvosi onkológiai klinikai részleg; 

 Részleg vezető – Gyermek ideggyógyászati klinikai részleg. 

 

A részlegvezetőknek a feladata, hogy az orvosi ellátási tevékenység irányítása és kivitelezése, az 

illető részlegnek a keretében és felelnek a az orvosi tevékenységnek a minőségéért, valamint az 

ügyintézési szerződésben vállalt feladatokért. 

Az utólag módosított és kiegészített, 1406/2006. sz. Közegészségügyi miniszteri rendelettel, 

jóváhagyták a közegészségügyi egységekben a részlegvezetői, laboratóriumvezetői és 

szolgálatvezetői tisztségeknek a betöltésének a versenyvizsgáinak vagy felvételi vizsgáinak 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 

tisztségeknek a betöltésének a versenyvizsgájának vagy felvételiének a megszervezésének a kérését 

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

Figyelembe véve a bemutatottakat, alávetjük elemzésre és jóváhagyásra a mellékelt 

határozattervezetet. 

 

 
ELNÖK 

Péter Ferenc 
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