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A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet 

 főigazgatójának 

p á l y á z a t i  f e l h í v á s a  
 

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) főigazgatója 

az egészségügyi szolgáltatók hatósági szakfelügyeletéről, szakmai minőségértékeléséről és a 
minőségügyi vezetőkről szóló a 33/2013. (V.10.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 17. §-a 

alapján pályázatot hirdet  

állandó minőségügyi szakfőorvosi, nem orvosi szakterületek esetén minőségügyi szakterületi vezetői  
feladatok megbízási jogviszony keretében történő ellátására 

 

az egészségügyi szakmai kollégium működéséről szóló 12/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet 1. 

számú mellékletében felsorolt tagozatonként 

– az egészségügyi informatika, a menedzsment és egészséggazdaságtan, a megelőző orvostan és 

népegészségügy, valamint az ipari gyógyszerészet szakterületek kivételével – 

megjelölt szakterületekre. 

Ellátandó feladatok a Rendelet 19. §-ban meghatározottakkal összhangban:  

 a szakterületének képviselői felé a közvetíti a minőségügyi alapelveket és követelményeket, 

 részt vesz a szakmai irányelvek előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátásában, szakmai 

véleményével segíti a GYEMSZI-t ezzel kapcsolatos feladatainak ellátásában, 

 közreműködik a GYEMSZI által végzett, az egészségügyi ellátási folyamatok szakmai 

irányelveknek és más szakmai előírásoknak való megfelelőségének, eredményességének, 
hozzáférhetőségének, időszerűségének és a betegbiztonsági szempontok teljesülésének 

értékelésében, 

 kockázatelemzési tevékenységet végez, 

 közreműködik a betegbiztonsági, illetve egészségügyi ellátási problémák vizsgálatában,   

adatgyűjtésekben, klinikai auditokban és helyszíni minőségügyi értékelésekben, az auditok és 
értékelések során szerzett tapasztalatokat a GYEMSZI felé visszajelzi, továbbá javaslatokat tesz 

ezek témakörére és gyakoriságára, 

 együttműködik a szakterülete szerint illetékes  egészségügyi szakmai kollégiumi tagozattal, 

 a tudomására jutott vagy tapasztalt, az egészségügyi ellátás szakmai minőségét és a 

betegbiztonságot érintő problémákat, beavatkozást igénylő ügyeket a GYEMSZI felé – szükség 

szerint megoldási javaslattal – jelzi, valamint 

 az állandó feladatait éves munkaterv alapján végzi, melyről beszámolási kötelezettsége áll fenn.  

 

Pályázati feltételek: 

Magbízás annak, adható, aki 

 az adott szakterületen legalább 10 éves, nem orvosi szakterületek esetében legalább 8 éves 

gyakorlati idővel, 

 az adott szakterületen – összevont szakmáknál legalább az egyik szakma vonatkozásában – 

szakvizsgával, nem orvosi szakterületek esetében szakképesítéssel és 

 az egészségügyi minőségbiztosítási és minőségfejlesztési módszerek alkalmazásában az 

egészségügyi szakirányú továbbképzésről szóló jogszabályok szerinti licenccel rendelkezik, 
ennek hiányában ezen módszerek alkalmazásában jártas

1
, 

 mobilis, jó kommunikációs és interperszonális készséggel rendelkezik. 

 

 

 

                                                
1 Jártasságnak számít az egészségügyi szakmai tevékenység során végzett bármely igazolható és/vagy dokumentált 

minőségorientált szakmai és módszertani fejlesztési, minőség- és megfelelőség-értékelési szakmai tapasztalat. (Pl.: 
egészségügyi minőségirányítási, minőségmenedzsment és betegbiztonsági rendszerek kiépítésében, működtetésében és 
továbbfejlesztésében szerzett legalább 3 éves gyakorlat, egészségügyi szakmai irányelvek, helyi szakmai protokollok és 

egyéb bizonyítékokon alapuló eljárásrendek, standardok fejlesztésében, klinikai auditokon, kockázat és/vagy indikátor alapú 
értékelésekben, nemkívánatos események kivizsgálásában, kezelésében, panaszkivizsgálásban és kezelésben stb. szerzett 
tapasztalatok). 
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Előnyt jelent: 

 jártasság az egészségügyi szakfelügyelet területén, 

 tudományos fokozat, 

 tárgyalóképes angol nyelvtudás és/vagy egyéb idegen nyelv ismerete, 

 a pályázott területet érintő tudományos publikációk. 

Jogszabályi összeférhetetlenség miatt nem fogadható el a pályázata annak, aki: 

 az egészségügy ágazati irányítását, felügyeletét, ellenőrzését vagy finanszírozását ellátó 

szervvel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, 

 egészségügyi szakmai köztestület elnöke, 

 az egészségügyi szakmai kollégium elnöke, alelnöke, titkára vagy tagozatának vezetője, 

 egészségügyi intézmény főigazgatója, orvos-igazgatója vagy minőségügyi vezetője, 

 szakfelügyeleti tevékenységet végez, 

 egészségügyi-szakmai képviseletet ellátó vagy betegjogi szervezet vezető tisztségviselője, 

  országos módszertani, illetve gyógyintézet főigazgatója, orvos-igazgatója vagy ápolási 

igazgatója. 

A pályázathoz csatolandó: 

 részletes szakmai önéletrajz a mellékelt formanyomtatvány szerint, 

 minőségfejlesztési koncepció a 33/2013. (V. 10.) EMMI rendelete 19. § (2) bekezdése 

szerinti területek vonatkozásában, 

 munkáltatói igazolás a jártasság munkáltatói igazolásához (formanyomtatvány 

mellékelve), 

 a végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatai, 

 hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez, 

valamint hozzájárul a teljes pályázati anyagának a véleményezők és a döntéshozók részére 

történő sokszorosításhoz, továbbításához, 

 62 éven felülieknél az 1700/2012. (XII. 29.). Korm. határozat szerinti felmentési kérelem 

a mellékelt formanyomtatvány szerint, 

 nyilatkozat arról, hogy amennyiben a Rendelet alapján lebonyolított pályázati eljárás 

lezárását követően nem kerül sor a pályázati feltételeknek megfelelő pályázóval állandó 

szakfelügyelő főorvosi vagy szakterületi vezetői megbízási szerződés megkötésére, 

szükség szerint, projekt feladatra, illetve az állandó minőségügyi szakfőorvos, illetve 
szakterületi vezető kizárása vagy legalább 30 nap időtartamú akadályoztatása esetén 

feladatainak ellátása céljából hozzájárul-e eseti megbízás keretei között megbízási 

jogviszony létesítéséhez.  

Pályázat benyújtásának határideje:  

2013. június 10. 

A pályázat benyújtásának módja: 

A pályázatot a GYEMSZI – Humánpolitikai Főosztályára kell benyújtani elektronikusan a 
humánpolitka3@gyemszi.hu e-mail címre és papíralapon, nyomtatott formában a következő levelezési 

címre:  

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet 

Humánpolitikai Főosztály  

1525 Budapest 114., Pf 32. 

A borítékra kérnénk ráírni, hogy „Minőségügyi szakfőorvosi / minőségügyi szakterületi vezetői 

pályázat”. 

A pályázat elbírálásának rendje:  
A pályázatokat a minőségügyi szakfőorvosokat és a minőségügyi szakterületi vezetőket a 

szakterületenként létrejövő, a szakterület szerint érintett egészségügyi szakmai kollégiumi tagozat által 
delegált 1, valamint a GYEMSZI által kijelölt 2 főből álló bizottság bírálja el.  

A pályázat elbírálásának határideje: A pályázati határidő lejártától számított 15 nap. 

A megbízás időtartama: 3 éves határozott időtartam  

mailto:humánpolitka3@gyemszi.hu
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A megbízási jogviszony létesítésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény vonatkozó 

rendelkezései, valamint a Rendeletben meghatározottak az irányadók. 

A pályázattal kapcsolatos további információ a minoseg@gyemszi.hu e-mail címen, vagy Dr. Baticz 

Orsolya mb. minőségügyi főosztályvezetőtől a 20-263-8277-es telefonszámon kérhető. 
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