Tisztelt Hajdúszoboszlói Polgárok, Lakosok!

Kérem engedjék meg, hogy bemutatkozzak Önöknek: Böcsödi István vagyok és 2021.12.31.-óta töltöm
be a hajdúszoboszlói Járóbeteg-Ellátó Centrum (továbbiakban: JEC) igazgatói posztját.
A mögöttünk álló időszakban számos találgatás, valótlanság jelent meg a személyemmel kapcsolatosan
a közösségi média felületeken. Többségük annyira abszurd volt, hogy már ezért sem válaszolhattam
rájuk. A kérdések és hozzászólások száma azonban egyértelművé tette, Hajdúszoboszló lakosságát
megérinti és komolyan érdekli, hogy ki és milyen háttérrel fogja a jövőben ellátni ezt a – város számára
is kiemelt fontosságú – feladatot.
Igen, számomra a JEC vezetése döntően nem a pozícióról, hanem a mögötte álló megtisztelő, de egyben
komoly kihívásokat jelentő feladattömegről szól.
1970-ben születtem, 1974. óta lakom Hajdúszoboszlón. Itt jártam óvodába, általános iskolába.
Édesanyám és szülei tősgyökeres szoboszlói lakosok voltak. Debrecenben jártam középiskolába, majd
ezt követően munka mellett kezdtem meg felsőfokú tanulmányaimat. Így szereztem meg elsőként a
gazdasági mérnöki diplomát, majd a vállalkozói, valamint a költségvetési mérlegképes könyvelői
végzettséget is.
Az alább részletezett önéletrajzomból kiderül, hogy 2002. óta, azaz közel húsz éve dolgozom vezetőként
az egészségügyben. Ezt a tudást, tapasztalatot szeretném Hajdúszoboszló Járóbeteg-Ellátó Centrumában
is kamatoztatni.

EDDIGI MUNKATAPASZTALAT:
1998. 01. 05.–2002. 08. 11.

Bankműveleti vezető
Raiffeisen Bank Zrt, Debrecen

2002. 08. 12.–2004. 09. 30.

Gazdasági igazgató
Debreceni Gyógyfürdő Kft, Debrecen

2004. 10. 01.–2009. 09. 15.

Gazdasági igazgató
VESZ Egészségügyi Szolgáltató Kht, VESZ Vagyonkezelő Kft, Debrecen
- a Kht. és a Kft. teljes körű gazdasági irányítása
- járóbeteg ellátás szervezése , koordinálása
- vagyonkezelés, vagyongazdálkodás

2009. 09. 16.–2013. 04.01.

Ügyvezető igazgató
Nagyerdei Gyógyászati Kft, Debrecen
- a Kft ügyvezetése, gazdasági vezetése
- betegellátás szervezése
- a gazdaságosság és a hatékonyság fokozására vonatkozó intézkedések kidolgozása,

működtetése, végrehajtásának ellenőrzése és értékelése.
2013. 04. 01.–2014. 08.31.

Üzemeltetési osztályvezető
Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet, Debrecen
- a Kórház üzemeltetési osztályának vezetése, munkájának koordinálása
- kapcsolattartás a beszállítókkal
- helyiség bérbeadások koordinálása

2014. 09. 01.–2017. 06. 30.

mb.Gazdasági igazgató
Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet, Debrecen
- a Kórház gazdasági tevékenységének koordinálása, ezen belül a teljesség igénye nélkül :
 gazdasági igazgatóság szervezetének átalakítása
 beszerzés, közbeszerzés folyamatainak átszervezése,irányítása
 egyes tevékenységek kiszervezése, bizonyos kiszervezett tevékenységek
visszaszervezése az aktuális gazdasági környezetnek megfelelően
 műszaki-szolgáltatási feladatok irányítása,koordinálása
 közgazdasági főosztály munkájának irányítása
 keretgazdálkodás működtetése, orvos-szakmai kontrolling támogatással
 kapcsolattartás a beszállítókkal,felettes szervekkel (AEEK, Debreceni Egyetem)

2017.07.01.–

Fürdőgyógyászati osztályvezető
Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház, Debrecen
- fürdőgyógyászati osztály munkájának irányítása
- szakmai controlling az osztály pénzügyi központjai felett
- járóbeteg teljesítények növelése, új kezeléscsomagok bevezetésével
- fizetős betegellátás szervezése
- kapcsolattartás a járó és fekvőbeteg osztályokkal

Elismerések :
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TANULMÁNYOK
1992. 09. 01.–1996. 06. 25.

gazdasági mérnök
Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös

1992. 09. 01.–1994. 10 17.

mérlegképes könyvelő - vállalkozási szakirány
Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös

2011. 02. 01.–2011. 11. 11.

mérlegképes könyvelő - államháztartási szakirány
Debreceni Egyetem

Amennyiben további kérdésük van, örömmel állok rendelkezésre.

Üdvözlettel: Böcsödi István
JEC Hajdúszoboszló
Igazgató

