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TESZT, MAJD BEVEZETÉS



A KÖZIGAZGATÁS FOGALMA

• A közigazgatás fogalma, az államhatalom gyakorlását kézben tartó intézményeknek 

alárendelt, állami tevékenység szervezésére és működésére vonatkozó szabályokat fedi;

• A közigazgatás ma magában foglalja:

• az államigazgatást (központi szint) és

• az önkormányzati igazgatást (helyi szint);

• Ezek, a kormány által irányított felülről lefelé, központi és területi szintre szerveződő, 

hierarchikusan felépülő államigazgatási szervek rendszere, valamint a helyben (települési 

és területi alapon) szervezett és választott testületek által irányított önkormányzati 

közigazgatási szervek rendszere (a kétféle szervezetrendszer között egyfajta funkcionális 

munkamegosztás is kimutatható);

• Az államigazgatási szervek főleg hatósági jogalkalmazó tevékenységet látnak el, míg az 

önkormányzatok a helyi közszolgáltatások biztosításában rendelkeznek feladat- és 

hatáskörökkel, és emellett jogalkotói (határozat, rendelet) hatáskörük is van. 



A HATALMI ÁGAK MEGOSZTÁSA



A HATALMI ÁGAK MEGOSZTÁSA

• A törvényhozó (döntéshozó) hatalom 

törvényekkel korlátozza a bírói hatalmat (kizárja 

őket a törvényhozásból) és a végrehajtó 

hatalmat;

• A végrehajtó hatalom a törvényhozó hatalmat a 

törvények vétójogával korlátozhatja (esetleg a 

parlament feloszlatásának és új választások 

kiírásának a jogával, lehetőségével élhet);

• A bírói hatalom a közigazgatási bíráskodásával, 

ügyészséggel ellenőrzi a végrehajtó és a 

törvényhozó hatalmat (ellenőrzi a törvényalkotás 

alkotmányosságát és ezen keresztül a 

törvényalkotókat).

• A hatalmi ágak szétválasztása a hatalommal 

való visszaélés intézményesített gátja;

• Szerepe, hogy az egyes önállóan gyakorolható, 

azonos szintű, más-más döntéshozói tisztségek 

körét, jogkörét és felhatalmazását elkülönítse 

egymástól, ezáltal biztosítva az egymástól 

független kiválasztásukat és megbízatásukat;

• A közigazgatás egységét reprezentálja az, hogy 

települési szinten az önkormányzati és az 

államigazgatási feladatokat egy szervezetben, a 

helyi önkormányzaton belül látják el, az 

önkormányzatok működése felett pedig a 

törvényességi ellenőrzést az államigazgatás 

gyakorolja. 



ÉPÍTSÜK FEL AZ ÁLLAMOT!

Kooperatív munka



ROMÁNIA KORMÁNYA

• A kormány (Guvern) a végrehajtó hatalmat (Putere executivă) 

gyakorló közhatóság (Autoritate publică);

• Biztosítja az ország bel- és külpolitikai programjainak 

megvalósítását, illetve alapvetően irányítja, működteti az 

általános közigazgatást;

• A Parlament bizalmi szavazása alapján működik.

• http://gov.ro/ro/guvernul

http://gov.ro/ro/guvernul


ROMÁNIA PARLAMENTJE

• Az ország központi, döntéshozó szerve, közhatósága;

• Választások révén, a politikai pártokra leadott szavazatok 

alapján kerülnek ki a parlamenti képviselők (százalékos 

arányossággal);

• Törvényeket, határozatokat, rendeleteket fogalmaznak meg, 

nyújtanak be, majd fogadnak el (esetleg utasítanak vissza).

• http://www.parlament.ro

http://www.parlament.ro/


AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS SZERVEZETE –
BÍRÓSÁGI RENDSZER ROMÁNIÁBAN

Legfelsőbb Semmítő- és 
Ítélőszék (Înalta Curte 
de Casație și Justiție)

Fellebbviteli bíróságok 
(Curțile de apel) -15 db-

Törvényszékek 
(Tribunal) -42 db-

Szakosított 
törvényszékek (4 db)

Körzeti bíróságok 
(Judecătorie) -176 db-

Katonai bíróságok (Instanţe 
Militare)

Katonai fellebbviteli 
bíróság (1 db)

Területi katonai 
törvényszék (1 db)

Katonai törvényszék 
(4 db)



AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS 
SZERVEZETE – BÍRÓSÁGI RENDSZER 

ROMÁNIÁBAN

• A Legfelsőbb Semmitő- és Ítélőszék Románia legfelsőbb bíróságaként működik. Gondoskodik a jogszabályok 

egyéb bíróságok általi egységes értelmezéséről és alkalmazásáról;

• A 15 fellebbviteli bíróság illetékességi területén törvényszékek és szakosított törvényszékek működnek;

• A 42 törvényszék a megyék szintjén, valamint Bukarestben került felállításra, székhelyük főszabály szerint a 

megyeszékhelyeken található. Mindegyik illetékességi területén több bíróság végez igazságszolgáltatási 

tevékenységet;

• A 4 szakosított törvényszék a gyermekeket érintő és családjogi ügyek, illetve a kereskedelmi ügyek elbírálására 

létrehozott különleges bíróságként működik (1, illetve 3);

• A törvényszékek illetékességi területén 176 körzeti bíróság működik. Ezek megyei szinten, illetve Bukarest 

kerületeiben kerültek felállításra;

• Az egyes bíróságokat az irányítási jogkörrel felruházott elnök vezeti. A bíróságok szakosított kollégiumait a 

kollégium elnöke vezeti. A bíróság irányításával kapcsolatos általános kérdésekről minden bíróságon egy-egy 

vezető bizottság határoz.

• https://e-justice.europa.eu/content_judicial_systems_in_member_states-16-ro-hu.do?member=1

https://e-justice.europa.eu/content_judicial_systems_in_member_states-16-ro-hu.do?member=1


A KÖZIGAZGATÁS 
STRUKTÚRÁJA

Kormány

A kormány 
apparátusa 

(Aparatul de lucru
al Guvernului)

Minisztériumok 
(Ministere)

Ispánságok 
(Prefecturi)

Parlament

Képviselőház 
(Camera 

deputaţilor)

Szenátus (Senat)

Államelnök

Ispáni Hivatalok 
(Instituţia

Prefectului)

Helyi, illetve megyei 
tanácsok (Consiliu
local şi judeţean)

Polgármester 
(Primar)

Az önkormányzati igazgatás intézményei (helyi 

szint)

Az államigazgatás intézményei (központi szint)



MINISZTÉRIUMOK



A KÖZEGÉSZSÉGÜGYI 
IGAZGATÓSÁG



AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
FELADATKÖRE, TEVÉKENYSÉGE

• Gyakorlatba ülteti, kivitelezi a Kormány-programban megfogalmazott, kijelölt népegészségügyi 

(közegészségügyi) stratégiákat, beavatkozási terveket, programokat, illetve politikákat;

• Figyelemmel követi és felméri a népegészségügyi jelenségeket (fertőzések, járványok, stb);

• Megszervezi és működteti az egészségügyi rendszert;

• Figyelemmel követi, felméri és ha szükséges fejleszti az egészségügyi intézmények működését 

illető felületet;

• A helyi és központi igazgatással együttműködve biztosítja az egészségügyi intézmények 

személyzetét, humán erőforrását;

• A helyi és központi igazgatással, a médiával, illetve a civil szervezetekkel, egyesületekkel együtt 

prevenciós terveket dolgoz ki, fejleszti a közösség egészségtudatosságát;

• Nemzetközi egészségügyi fórumokon képviseli az országot.

• http://www.ms.ro

http://www.ms.ro/


A MINISZTÉRIUM INTÉZMÉNYI 
HIERARCHIÁJA

Egészségügyi Minisztérium (Ministerul 
Sănătăţii)

Megyei Közegészségügyi 
Igazgatóságok (Direţiile de 
sănătate publică judeţene)

Nemzeti Egészségbiztosítási 
Pénztár (Casa Naţională de 

Asigurări de Sănătate) -2011től-

Megyei Egészségbiztosítási 
Pénztárak (Casa Judeţeanăde 

Asigurări de Sănătate)

Nemzeti Közegészségügyi 
Intézet (Institutul Naţional de 

Sănătate Publică)

Nemzeti Közegészségügyi 
Központ (Centre naţionale de 

sănătate publică) -4 db-

Regionális Közegészségügyi 
Központ (Centre regionale de 

sănătate publică) -6 db-

Nemzeti Transzplantáció 
Ügynökség (Agenţia Naţională 

de Transplant)

Nemzeti Gyógyszer- és orvosi 
eszközökért felelő Ügynökség 

(Agenţia Naţională a 
Medicamentului şi a 

Dispozitivelor Medicale)

A megyei mentőállomások, 
mentőszolgálatok (Serviciile de 

ambulanţă judeţene)

A Tichileşt-i lepratelep (Spitalul 
Tichileşti -Leprozerie-)



(MAROS) MEGYEI 
KÖZEGÉSZSÉGÜGYI IGAZGATÓSÁG

• Helyi szinten gyakorlatba ülteti, kivitelezi a nemzeti népegészségügyi (közegészségügyi) 

stratégiákat, beavatkozási terveket, programokat, illetve politikákat;

• Működteti az Orvosi Asszisztensi Szolgálatot, illetve az első segély programokat;

• A helyi közigazgatással, a tanfelügyelőséggel, a médiával, illetve a civil szervezetekkel, 

egyesületekkel együtt, közegészségügyi programokat, egészségügyi terveket dolgoz ki;

• Begyűjti és feldolgozza a hatósága alá tartozó intézményektől a statisztikai adatokat;

• Képviselőket nevez ki a kórházak igazgatását illetően.

• https://www.aspms.ro

https://www.aspms.ro/


MAROS MEGYEI 
KÖZEGÉSZSÉGÜGYI IGAZGATÓSÁG



SZEMÉLYZETI OSZTÁLY (BIROU
RESURSE UMANE)

• Alkalmazza az Egészségügyi Minisztérium szabályait az orvosok, gyógyszerészek, biológusok, vegyészek, 

biokémikusok és ápolók képzését, besorolását, áthelyezését és kiküldetését a közegészségügyi osztály szintjén;

• Előkészíti, figyelemmel követi és ellenőrzi a versenyvizsgák lefolyását az intézmény keretein belül;

• Kezeli az alkalmazottak nyilvántartását;

• Képviselői révén biztosítja a megyei közegészségügyi igazgatóságok részvételét képviselői révén a 

paritásbizottságokban, annak érdekében, hogy az meghatározza a szükséges orvos-létszámot;

• Kapcsolatot tart a köztisztviselői bizottsággal és folyamatosan frissíti az ezt illető adatait;

• Igénylés esetén új állásokat hirdet meg;

• Kezeli a kifizetési rendszert, amely által megkapják pénzbeli juttatásaikat (fizetés) az intézmény alkalmazottai;

• Napi renden tartja a Szervezeti felépítést (organigrama).



BELSŐ INTÉZMÉNYI ELLENŐRZŐ 
RÉSZLEG (COMPARTIMENT DE AUDIT 

PUBLIC INTERN)

• Létrehozza a belső ellenőrzést illető projektet (procedúrát);

• Konkrét ellenőrző tevékenységet végez - megállapít (a saját 

intézményén belül, illetve a közegészségügyi igazgatóság 

alárendelt intézményeit illetően);

• Az ellenőrzéseket követően javaslatokat fogalmaz meg, 

következtetéseket von le a hiányosságok pótlását illetően, 

amelyről az egészségügyi minisztériumnak si jelentést tesz.



STATISZTIKAI/ INFORMATIKAI 
RÉSZLEG (COMPARTIMENT
STATISTICĂ/INFORMATICĂ)

• Létrehozza és kezeli a megyei adatbázist (egészségügyi kérdéseket illetően, 

mint pl. orvosi rendelők száma, elhalálozások, illetve ezeknek okai, 

egészségügyi intézmények száma, az alkalmazottainak száma, kórházi ágyak 

száma, stb.);

• Minden igénylő szervvel (belső részlegekről van szó) megosztja ezen 

adatokat,hangsúlyt fektetve, előnybe részesítve a döntéshozó személyeket 

illetően;

• Szorosan együttműködik minden más részleggel;

• Továbbképzési kurzusokat szervez a részleg alkalmazottai számára;

• Ide érkeznek a kórházi havi, illetve trimesztriális jelentések az adott intézmény 

tevékenységeit illetően.



KÖZÖSSÉGSZOLGÁLATI, TITKÁRSÁGI 
ÉS NYILVÁNTARTÁSI RÉSZLEG 

(RELAŢII CU PUBLICUL ŞI 
SECRETARIAT/ REGISTRATURĂ)

• Felel az egészségügyi, a helyi és a központi közigazgatási 

intzémények nyilvántartásáért (az intézmény megnevezése, 

pontos címe, telefonszáma, vezetőségi tagok nevei);

• Iktat;

• Nyilvántartja a kiszállásokat;

• Közösségszolgálati tevékenységet végez;

• Együttműködik az Egészségügyi Minisztérium többi szervével.



ÉRTESÍTÉSI ÉS ENGEDÉLYEZÉSI 
RÉSZLEG (COMPARTIMENTUL DE 

AVIZE ŞI AUTORIZARE)

• Fogadja, ellenőrzi és iktatja a kérvényeket, amelyek építkezésre, 

átépítésre vagy egy meglévő épület felszerelésére vonatkozik 

(nyilván nem magán házakról van szó…);

 Ez alapján leosztja a dokumentációt a megfelelő részlegeknek

• Felel a megfelelő tájékoztatást illetően, kiadja az engedélyeket 

(esetenként értesítést küld), illetve köteles betartania az 

engedélyekre vonatkozó kibocsájtási határidőt;

• Ellenőrzi az orvosi kabinetek bejegyzését;

• Elkészíti és kiadja a szakma szabad gyakorlására vonatkozó 

engedélyt (autorizaţia de liberă practică).



EGÉSZSÉGÜGYI KIÉRTÉKELŐ ÉS 
NÉPSZERŰSÍTŐ RÉSZLEG 

(COMPARTIMENTUL DE EVALUARE ŞI 
PROMOVARE A SĂNĂTĂŢII)

• Koordinálja a nem fertőző betegségekre vonatkozó közegészségügyi 

programokat;

• Három havonta, illetve évente begyűjti az adott közegészségügyi programra 

vonatkozó mutatókat;

• Begyűjti és érvényesíti a nem fertőző betegségekre vonatkozó megyei 

regisztereket;

• Javasolhatja egy interdiszciplináris csapat létrehozását, a krónikus betegek 

felmérése érdekében;

• Tájékoztatja a lakosságot a fertőző betegségeket illetően;

• Létrehozza, szerkeszti és sokszorosítja a tájékoztató nyomtatványokat.



AZ ÉLET- ÉS MUNKAKÖRNYEZET 
KOCKÁZATI TÉNYEZŐIT ELLENŐRZŐ 

RÉSZLEG (COMPARTIMENTUL INSPECŢIA 
ŞI CONTROLUL FACTORILOR DE RISC DIN 

MEDIUL DE VIAŢĂ ŞI MUNCĂ)

• Ellenőrzés során megállapítja és bünteti a higiéniai normák be nem tartását;

• Az ellenőrzések folyamán bármilyen dokumentumot elkérhet ennek lefolyása végett;

• Javaslatokat fogalmaz meg a tulajdonosnak annak érdekében, hogy tovább folytathassa a 

tevékenységét;

• Közvetlen a felettesének beterjeszti azon igényét, miszerint lezár adott lokálokat;

• Javasolhatja az Igazgatónak, hogy megvonják az tulajdonos engedélyét;

• Megtilthatja egy adott termék forgalmazását (mielőtt mintát vett belőle és ellenőrizte azt).



EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKAT ÉS 
EGYSÉGEKET ELLENŐRZŐ RÉSZLEG 

(COMPARTIMENTUL DE CONTROL UNITĂŢI 
ŞI SERVICII DE SĂNĂTATE)

• Követi a sürgősségi ellátás milyenségét;

• Részt vesz az első segély nyújtási képzésekben;

• Felügyeli a megyei mentőállomások, mentőszolgálatok 

tevékenységét;

• Katasztrófa esetén értesíti az illetékeseket erről, illetve konkrét 

beavatkozási tervet dolgoz ki és javasol.



IGAZGATÁSI ÉS KARBANTARTÁSI 
RÉSZLEG (COMPARTIMENTUL 

ADMINISTRATIV ŞI MENTENANŢĂ)

• Megszervezi és elvégzi a szállítással kapcsolatos teendőket (autó vásárlás, üzemanyag 

elszámolás, a kiszállások nyomon követése, műszaki ellenőrzések, stb.);

• Elkészíti a befektetéseket illető technikai dokumentációt;

• Felméri az igényeket (majd továbbítja) a nagy teljesítményű berendezéseket (gépeket) 

illetően;

• Figyelemmel követi a fogyócikkek helyzetét (szükség esetén kiegészíti, feltölti őket);

• Figyelemmel követi az adott intézmények gyógyszereinek felhasználását;

• Megszervezi és felel a munkavédelmi előírások betartásáért, az örző-védők

alkalmazásáért, programjáért. 



FORMANYOMTATVÁNYOK

• Engedélyek:

• Megfelelőségi tanúsítvány;

• A higiéniai és közegészségügyi előírások; betartásáról szóló 

tanúsítvány

• Önhitelesítésen alapuló egészségügyi engedély;

• Személyzeti osztályon igényelhető engedélyek:

• Egyedi iktatáshoz szükséges nyomtatványok;

• A szakma szabad gyakorlásához szükséges engedély;

• Pecsétjogot illető engedély.



A MEGHIRDETETT ÁLLÁSOK 
BETÖLTÉSÉNEK 
LEHETŐSÉGEI



ÁLLÁSRA VALÓ JELENTKEZÉS

• A hivatalos honlapok (online fórumok) állandó követése;

• A versenyvizsgára való jelentkezés 3 fázisból áll:

• Jelentkezési dosszié;

• Írásbeli vizsga (a megadott bibliográfia alapján);

• Interjú;

• Feladat: mindenki elkészít, összeállít egy versenyvizsgára 

való jelentkezési dossziét/mappát (következő órán 

versenyvizsgázunk).



BETÖLTHETŐ ÁLLÁSOK FORMÁI

• Szerződéses alkalmazott (Persoană contractuală):

• Ideiglenes időszakra;

• Meg nem határozott időszakra;

• A szakmai fokozatok (Grad profesional) kategóriái: 

• 5 kategória a betöltött állástól függően (kezdő, III., 

II., I., IA. szintek);

• Köztisztviselő (Funcţionar public):

• Kinevezés útján;

• Versenyvizsga útján;

• A szakmai fokozatok kategóriái:

• Előljáró (Superior) - Főosztályú (Principal) -

Asszisztens (Asistent) - Kezdő (Debutant).

• Három évente van lehetőség az előlépésre vonatkozó 

versenyvizsgán való részvételen;

• Feltétel:

• Az éves kiértékelőn 4-5 közötti értékelést kapni 

(1-5-ig értékelnek);

• Szankciók nélküli munkavégzés.

• Az évek múlásával a szakmai osztályozást (Gradaţie) 

illetően is fejlődik az alkalmazott (régiség):

• 0 (0%), 1 (7,5%), 2 (12,5%), 3 (17,5%), 4 (20%), 5 

(22,5%) szintek.

• 1 (3-5 év)

• 2 (5-10 év)

• 3 (10-15 év)

• 4 (15-20 év)

• 5 (20+ év) 



A FOGLALKOZÁSOK BESOROLÁSÁNAK 
ROMÁNIAI RENDSZERE (CLASIFICAREA

OCUPAŢIILOR DIN ROMÂNIA - COR)

• Eme rendszer ismeretével, használatával tájékozódhatunk a foglalkozásokat 

illetően;

• Munkaköri leírásokat találhatunk a különböző szakterületekre vonatkozóan;

• Segíthet megtalálni a kapcsolatot a szakvégzettségünk és az általunk 

betölthető foglalkozások között;

• A táblázatokat a Munkaügyi és Szociális Minisztérium évente frissíti;

• http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/munca/c-o-r

• Feladat: mindenki kikeresi a szülei és nagyszülei foglalkozásának a 

kódját.

http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/munca/c-o-r


KÖSZÖNÖM A 
FIGYELMET


