
Pályázati felhívás 

 

 

Az emberi erőforrások minisztere pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, 22/B. §-a és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben 

történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rend (továbbiakban: Rendelet) 4. § 

és 7. §-a, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. I. törvény (továbbiakban: Mt.) 

208-211. §-ai alapján az:  

 

 

Országos Vérellátó Szolgálat 

1113 Budapest, Karolina út. 19-21. 

 

főigazgatói 

munkakörének 

 

munkaviszony keretében, vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezések szerinti 

betöltésére.  

 

Az Országos Vérellátó Szolgálat ellátja az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben, 

az Országos Vérellátó Szolgálatról szóló 323/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben, a várólista 

alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló a 287/2006. (XII. 23.) Korm. 

rendeletben foglalt feladatokat. Feladata az ország egész területén biztosítani a vérellátás 

megtervezését és megszervezését, az egészségügyi intézmények vér és vérkészítményekkel 

való ellátását. Működteti a központi várólistát. A szervdonáció és a szervdonációhoz 

kapcsolódó szövetdonáció szervezésével összefüggő koordinációs tevékenységet végez. 

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 

 

Munkáltatói jogkör gyakorlója:  

 a munkaviszony létesítése, megszüntetése, vezetői megbízás adása és visszavonása 

tekintetében az egészségügyért felelős miniszter, 

 egyéb munkáltatói jogok tekintetében az Emberi Erőforrások Minisztériumának 

hatályos és irányadó szervezeti és működési szabályzatában foglaltak az irányadóak. 

 

Munkakör: főigazgató. 

 

A jogviszony időtartama: 5 éves határozott időre szól, 3 hónapos próbaidő kikötésével. 

 

A munkakör betöltésének kezdő napja várhatóan: a pályázat elbírálását követően azonnal 

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

 

Főigazgató feladatai: az Országos Vérellátó Szolgálat tevékenységének tervezése, 

szervezése, irányítása és ellenőrzése. 

 

Munkavégzés helye: 1113 Budapest, Karolina út 19-21. 

 



Munkabér és egyéb juttatások: a főigazgató munkabére az Mt. rendelkezéseinek 

megfelelően, az egészségügyi intézmény költségvetésének figyelembevételével kerül 

megállapításra.  

 

 

Pályázati feltételek (a gyógyintézetek vezetőjének és vezető-helyetteseinek képesítési 

követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes 

eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III.28.) EüM rendelet (továbbiakban: EüM rendelet) 1. §-

a és 6. §-a alapján): 

 

 orvostudományi vagy egyéb egyetemi szintű végzettség (a diplomák és képesítések 

kölcsönös elismerésére vonatkozó Európai Uniós jogi normák szerinti, külföldi 

államban kiállított oklevél esetén szükséges – oklevéltől függően – magyar hatósági 

bizonyítvány csatolása, avagy az oklevélben tanúsított végzettség, ill. képzettség, a 

nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben meghatározott 

végzettségnek/képzettségnek megfeleltetés igazolása), amely képesítési feltétel alól az 

EüM rendelet 1. § (2) bekezdése alapján felmentés adható, 

 mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés, amely alól az 

EüM rendelet 1. § (2) bekezdése alapján a 4. §-ban foglaltak szerint felmentés adható, 

abban az esetben ha a pályázó a képzésben részt vesz, vagy vállalja a képesítésnek – a 

kinevezés (megbízatás) adásától számított – öt éven belül történő megszerzését, 

 legalább 5 éves vezetői gyakorlat, amely alól az EüM rendelet 1. § (2) bekezdése 

alapján felmentés adható, 

 magyar állampolgárság, 

 cselekvőképesség, 

 büntetlen előélet, 

 vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása az egyes vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettségekről 2007. évi CLII. törvény alapján. 

 

A pályázathoz csatolandó iratok, igazolások: 

 részletes szakmai önéletrajz, fényképpel, 

 motivációs levél, 

 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (ha a pályázó erkölcsi bizonyítványhoz 

kötött munkakörben dolgozik, az erről szóló igazolás), 

 végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet – amennyiben rendelkezik vele – 

igazoló okiratok másolatai, 

 az előírt vezetői beosztásban szerzett gyakorlat igazolása, (vezetői gyakorlatként 

vezetői vagy magasabb vezetői (közép- vagy felsővezetői) gyakorlat egyaránt 

elfogadható; annak igazolása történhet vezetői beosztásra, valamint annak 

időtartamára történő hivatkozással kiadott munkáltatói igazolás hiteles másolatával), 

 amennyiben a pályázó élni kíván az EüM rendelet 1. § (2) bekezdésében foglaltak 

alapján a mentesítés lehetőségével, akkor a pályázónak a pályázati feltételek alóli 

felmentésére irányuló írásbeli nyilatkozata, 

 a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, illetve pályázati anyagának 

a véleményezők és a döntéshozók részére történő sokszorosításához hozzájárul, 

 vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget elfogadó nyilatkozat. 

 



A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: idegen nyelv ismerete. 

 

Pályázati határidő: 2014. február 28. 

 

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot zárt borítékban az emberi erőforrások 

miniszterének címezve az Emberi Erőforrások Minisztériuma Személyügyi Főosztályára 

(1051 Bp., Arany J. u. 6-8.), a borítékon „Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatói pályázata” 

megjelöléssel kell személyesen benyújtani dr. Palik Tímea részére, munkaidőben  

hétfőtől-csütörtökig 8.00 -16.30-ig, pénteken 8.00 - 14.00 - ig. 

 

A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: a Kjt. 20/A. § (6) bekezdésében 

foglaltaknak és a Rendelet 4. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a pályázót a 

benyújtási határidő lejártát követő 21 napon belül szakmai bizottság hallgatja meg, a 

munkáltatói jogkör gyakorlója a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve, a pályázati 

határidő lejártát követő 60 napon belül dönt a jogviszony létesítéséről.  

 

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidő lejártát követő 60 napon belül. 

 

Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az 

általa benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási 

határidejétől számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre kerülnek. 

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

- Egészségügyi Közlöny 

- Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapja 

- Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapja 

 

 

 

 

Budapest, 2014. január „….” 

 

 

 

 

Balog Zoltán 

emberi erőforrások minisztere 

 


