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A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési intézet Egészségügyi 
Szakképzı és Továbbképzı Intézet Fıigazgatósága (1085 Budapest, Horánszky u. 15., a 
továbbiakban GYEMSZI ETI) a szakképzésrıl szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 
rendelkezéseivel összhangban, a szaktanácsadás megszervezése és mőködtetése érdekében 
pályázatot ír ki, szaktanácsadói tevékenység végzésére. A pályázat célja: olyan végzettséggel, 
ismerettel és tapasztalattal rendelkezı szakemberek toborzása, akik szaktudásukkal az alábbi 
tevékenységekben megbízotti jogviszony keretében, részt tudnak, illetve kívánnak venni, az 
alábbi feltételek ismeretében: 

– a szaktanácsadói feladatok ellátása az egészségügyi szakképzések területén; 

– a szaktanácsadói tevékenység fejlesztése, összhangban az Országos Képzési Jegyzék 
(továbbiakban: OKJ) képzési struktúrájával; 

– iskolai rendszerő egészségügyi szakképzést folytató intézmények, és felnıttképzést folytató 
szolgáltatók munkájának segítése az OKJ-ben szereplı szakképzések folytatása során; 

– részvétel az egészségügyi intézményekben – az OKJ-ben szereplı – egészségügyi 
szakképesítések szakmai gyakorlatának személyi és tárgyi feltételrendszerének 
kialakításában; 

– mentori feladatok ellátása az egészségügyi intézményekben kialakított gyakorló helyeken. 

A szaktanácsadói feladatok ellátására elsısorban az Országos Képzési Jegyzékrıl és az 
Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjérıl szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. 
rendeletben megjelölt egészségügyi szakképesítésekhez kapcsolódó – fısoron szereplı – 
szakmák képviselıitıl várunk pályázatot. Felhívjuk az érdeklıdık figyelmét, hogy az elsı 
pályázati kört követıen hiányzik a rendszerbıl országos szinten/valamennyi régióban, az 
egészségügyi gyakorlatvezetı, a radiográfus, valamint az orvosi laboratóriumi technikai 
asszisztens szakképesítésekkel rendelkezı szaktanácsadó. 

Tekintettel arra, hogy az elsı pályázati kiírásra Közép- Dunántúlról és Nyugat- Dunántúlról 
nem érkezett pályázat szaktanácsadói feladatok ellátására, ezért ezekbıl a régiókból várjuk a 
pályázatokat. 

A pályázati feltételek: 

– felsıfokú pedagógiai végzettség és szakirányú egészségügyi szakképesítés, (egészségügyi 
szaktanár, egészségtan tanár, egészségügyi szakoktató,) vagy 

– felsıfokú szakirányú egészségügyi szakképesítés (egyetemi okleveles ápoló); 



– legalább 10 éves oktatási gyakorlat: szakképzı intézményben, és/vagy egészségügyi 
szolgáltató szakmai gyakorló területén; 

– egy pályamő benyújtása az alábbi témák közül: 

– szabadon választott szakképesítés szakmai gyakorlati módszertanának kidolgozása, különös 
tekintettel az elmélet és gyakorlat egységére, az ismeretek és kompetenciák egymásra 
épülésére; 

– egy választott szakképesítés szakmai gyakorlati mérıeszközeinek készítése (feladatközlı és 
értékelı lap); 

– egészségügyi szolgáltatónál kialakítandó Klinikai Demonstrációs Egység megvalósításának 
terve; 

– látogatási terv, egy tetszılegesen választott tantárgy szakmai elméletének és gyakorlatának, 
tanítás-tanulás módszertanának diagnosztikus vizsgálatára. 

A pályázók a pályamő elkészítéséhez a www.etiped.hu/szaktanácsadó oldalon segítséget 
kaphatnak. 

Terjedelem: maximum 3 oldal (A/4), betőtípus: Times New Roman, betőméret: 12, 
sortávolság: 1,5. 

– a mentori feladatok ellátására, és a szaktanácsadás elsajátítására szervezett pedagógus-
továbbképzésen való részvétel elfogadása. 

Az elbírálásnál elınyt élvez: 

– pedagógus szakvizsga oklevél megléte; 

– szakmai kommunikációs szintő idegen nyelvtudás (angol, német). 

A pályázat benyújtásakor csatolandó: 

– részletes szakmai önéletrajz, 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (nem szükséges az erkölcsi bizonyítvány 
csatolása annak, akinél jogszabály rendelkezése alapján a büntetlenség az alkalmazás és a 
foglalkoztatás elıfeltétele, és akinek ezt a munkáltatója igazolja), 

– a végzettsége(ke)t igazoló okmányok hiteles másolata, (közjegyzı, vagy az okiratot kiállító 
hatóság, vagy a munkáltató által) 

– pedagógus szakvizsga oklevél, 

– szaktanácsadói feladatok ellátására felkészítı akkreditált pedagógus továbbképzés 
vállalásáról szóló nyilatkozat; 

– oktatási gyakorlat igazolása (munkáltatói igazolás, munkakör megjelölésével), 



– pályamő, 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárás során adatainak kezeléséhez hozzájárul, 

– a pályázó/munkáltató nyilatkozata arról, hogy elnyert pályázat esetén vállalja/biztosítja a 
pályázó számára a két továbbképzésen történı részvételt. 

A szaktanácsadói tevékenység végzésére benyújtott pályázat beadási határideje a felhívás 
megjelenésétıl számított harminc nap. 

A pályázat megjelenik: 

– az Egészségügyi Közlönyben, és 

– a GYEMSZI ETI honlapján (www.etiped.hu) ahol az adatlap, és a nyilatkozat is elérhetı. 

A benyújtás módja: 

– postai úton: 

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet, Egészségügyi 
Szakképzı és Továbbképzı Intézet Fıigazgatóság 

Schevelik Alexandra, 1085 Budapest, Horánszky u. 15. és 

– elektronikusan: a GYEMSZI ETI honlapján www.etiped.hu/szaktanácsadói pályázat alatt 
található elektronikus őrlap kitöltésével továbbítható. A pályamővet 
schevelik.alexandra@gyemszi.hu e-mail címre várjuk. Az egészségügyi szakképzés területén 
szaktanácsadói feladatok ellátására benyújtott pályázatokról a pályázatokat értékelı bizottság 
javaslata alapján, a GYEMSZI ETI fıigazgató-helyettese dönt, a pályázati határidı lejárta 
után – harminc napon belül. 

A bíráló bizottság fenntartja magának a jogot, hogy személyes beszélgetésre behívja a 
pályázót. 

A bíráló bizottság tagjai: 

a) a Szakmai Kollégium Ápolási Tagozatának képviselıje; 

b) a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara képviselıje; 

c) a szakképesítésért felelıs minisztérium képviselıje; 

d) független egyetemi végzettségő pedagógiai szakértı; 

e) GYEMSZI ETI képviselıje. 

A döntésrıl a bizottság írásban értesíti a pályázót. 

A sikeres pályázók a GYEMSZ ETI adatbázisában rögzítésre kerülnek. 



A döntés ellen fellebbezési lehetıség nincs. 

Felvilágosítás kérhetı: Feigl Ágnes [telefon: (06-1) 429-4081, e-mail: 
feigl.agnes@gyemszi.hu] 

1. számú melléklet 

SZAKTANÁCSADÓI HÁLÓZAT  

Pályázati Adatlap 

Név: 

Leánykori név: 

Anyja neve: 

Született: 

Lakcím: 

Levelezési cím: 

irányítószám: 

telefonszáma: 

E-mail címe: 

Jelenlegi munkahelyének megnevezése: 

címe: 

város, 

utca 

hsz. 

irányítószám: 

Iskolai végzettsége: Fıiskola � Egyetem � 

Pedagógiai végzettsége: 

Szakmai végzettsége: 

Idegen nyelvismeret: 



Az általam választott – a 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti – szakképesítések közül, 
az alábbiakra pályázom: 

A szakképesítés 

OKJ azonosító száma: 

megnevezése: 

Kizárólag formai szempontból hiánytalanul összeállított pályázati anyagot tudjuk a bíráló 
bizottság elé terjeszteni! 

2. melléklet 

Nyilatkozat 

Alulírott 

anyja neve 

született (hely , idı) 

lakcím 

munkahely 

nyilatkozom, hogy 

– hozzájárulok a pályázati eljárás során adataim kezeléséhez, 

– sikeres pályázat esetén a GYEMSZI ETI által szervezett, szaktanácsadói feladatok ellátására 
felkészítı – a Pedagógus – továbbképzési Akkreditációs Testület által akkreditált – pedagógus 
továbbképzés (óraszám: 40, elfoglaltság 5 nap) és – az Egészségügyi Szakképzési 
Továbbképzési Bizottság által akkreditált – mentorképzés (óraszám 40, elfoglaltság: 4 nap) 
elvégzését vállalom. 

Kelt,     dátum 
    aláírás 

3. melléklet 

Munkaadói nyilatkozat 

Alulírott 

a 

képviselıje, mint munkaadó 

nyilatkozom, hogy 



-tól,    -ig munkakör(ök)ben dolgozik. 

Elnyert pályázat esetén, biztosítom a két továbbképzésen való részvétel lehetıségét. 

Kelt:    dátum 

P. H. 

aláírás 

 


