FELHÍVÁS JAVASLATTÉTELRE
„AZ ÉV ELHIVATOTT FIATAL SZAKDOLGOZÓJA 2017”
ODAÍTÉLÉSÉRE

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (a továbbiakban: „MESZK”) és a
LITERATURA MEDICA Kiadó Kft. (a továbbiakban: „kiadó”) mint a „HIVATÁSUNK” c.
magazin kiadója létrehozta „Az év fiatal arca” elnevezésű címet (a továbbiakban: „cím”),
melyet 2017. évben,
„Az év elhivatott fiatal szakdolgozója 2017”
elnevezéssel kíván odaítélni, a fiatal generáció kiemelkedő szakmai teljesítményt nyújtó
szakdolgozójának.
A cím létrehozásával közös célunk, hogy a fiatalabb generációt saját korosztályából látott jó
példával ösztönözzük, s állítsunk eléjük példaképet.
A pályázat nyertese és díjazása
„Az év elhivatott fiatal szakdolgozója 2017” címet elnyerő szakdolgozónak szenteljük a
„HIVATÁSUNK” c. magazin 2017. decemberi számának címlapját, mely lapszám a cím
nyerteséről készült címlapfotóval jelenik meg - és vezető interjúban mutatjuk be a címet
elnyerő szakdolgozó eddigi szakmai életútját és eredményeit. A címet elnyerő szakdolgozó
ezen kívül egyéves „HIVATÁSUNK” előfizetést kap, illetve lehetőséget a MESZK következő
kongresszusán történő előadás megtartására.
„Az év elhivatott fiatal szakdolgozója 2017” cím az ajánlásra jogosultak ajánlása alapján
nyerhető el, s a címmel együtt járó, fentiekben részletezett díj egységes egészet képez,
oszthatatlan, azaz a cím elnyerése esetén a díjazott nem jogosult a címmel járó díjazás részben
történő visszautasítására.
Az ajánlásra jogosultak (ajánló):
Az érvényes ajánló személy egészségügyi szakdolgozó, egyben MESZK tag, vagy érvényes
Az ajánló személy ajánlásának alanya lehet saját maga, vagyis saját néven is lehet pályázni a
címre.
A cím elnyerésére jelölt lehet (jelölt):
 aki egészségügyi szakdolgozó, egyben MESZK tag és 2017. december 31. napjáig
betöltött 40. életévnél nem idősebb és
 aki munkájának minősége, szakmai tudása, és/vagy a betegekhez való hozzáállása,
és/vagy az általa végzett szakmai, kutató- vagy közösségi munkája, és/vagy konkrét
projektben vagy ügyben való szerepvállalása miatt kiemelkedő.
Az érvényes ajánlás feltételei:
 A címet létrehozók által, a javaslattételi felhívásban meghatározott módon történő ajánlás.
 A címet létrehozók által elkészített, az ajánló által hiánytalanul, olvashatóan egyben az
ajánló és/vagy a jelölt személyének beazonosítására alkalmas módon kitöltött ajánlólapon
történő ajánlás.










Az ajánlólapon az ajánlás indoklásának kellően részletezett, olyan érdemi
megfogalmazása, ami lehetőséget ad a zsűrinek a jelölt személy illetve a jelölt személy
tevékenységének, kvalitásainak megítélésére. (Ez a pályázati lapon szereplő kérdések
közül minél több kérdés minél részletesebb megválaszolását jelenti.)
Amennyiben a jelölő eleve megegyezik a jelölt személyével, köteles EuroPass típusú
életrajzban kitöltve megadni eddigi szakmai pályafutását.
A pályázati anyagban beadható a jelölt díjra való érdemességét alátámasztó bármilyen
további dokumentáció (tanulmány, projekt leírás, referenciák, fotó stb).
Egy ajánló több jelöltre is adhat le jelölést, jelöltenként érvényesen kitöltött ajánlólappal.
Egy ajánló egy jelöltre érvényesen csak egyszer adhat ajánlást.
Saját néven történő pályázás (tehát ha az ajánló és a jelölt személye megegyezik) esetén a
jelölés érvényességéhez kötelező két referenciát megadni. A jelölt teljesítményét igazoló
megadott személyeket a zsűri telefonon megkeresheti.
Más személy jelölése esetén a referencia-adás nem kötelező, de javasolt.

Elbírálási szempontok:
Az ajánló személy szakmai, illetve munkahelyi teljesítményéért ajánlhatja a jelölt személyt,
különösen a jelölt munkájának minősége, szakmai tudása, és/vagy a betegekhez való
hozzáállása és/vagy az általa végzett szakmai, kutató- vagy közösségi munka, és/vagy konkrét
projektben vagy ügyben való szerepvállalása miatt. Konkrét projekt/ügy esetében kérjük az
ügy és a jelölt személy szerepvállalásának rövid ismertetését. Az elbírálást segíti, ha minél
több és pontosabb információ szerepel az ajánlólapon a jelöltről. A referenciaként megadott
személyeket a zsűri telefonon megkeresheti.
Az ajánlólap elérhető a következő fórumokon:
 www.hivatasunk.hu, www.elitmed.hu, www.meszk.hu
 A MESZK 2017. évi kongresszusán
 A „HIVATÁSUNK” c. magazin a pályázat meghirdetését követően megjelenő
lapszámaiban.
Beérkezési határidő:
2017. október 15.
Szabályos beküldésnek számít
 a fenti honlapok bármelyikéről letöltött, elektronikusan kitöltött ajánlólap e-mailen való
eljuttatása a litmed@litmed.hu címre; vagy
 a fenti honlapok bármelyikéről letöltött, kinyomtatott és kitöltött ajánlólap a kiadó címére
(postacím: Literatura Medica Kiadó Kft. 1539 Budapest, Pf.: 603) postán történő
eljuttatása.
Döntés a cím odaítéléséről:
 A cím odaítéléséhez a beérkezett pályázatok alapján a zsűri minden jelölttől bekéri
részletes szakmai életrajzát. Az összehasonlíthatóság érdekében a zsűri minden jelölttől
egységesen az EuroPass típusú életrajzot kéri be.
 A cím odaítéléséről az ajánlások és a bekért szakmai életrajzok alapján 7 fős szakmai
testület (zsűri) dönt, melynek tagjai:
 Területi szervezetek (2 fő)
 Tagozatok (2 fő)
 Országos elnökség (2 fő)
 Korábbi MESZK díjazottak köréből 1 fő.

Érvénytelennek minősülnek és nem kerülnek elbírálásra azok az ajánlások, melyek az
érvényes ajánlás feltételeinek nem felelnek meg, a felhívásban megjelölt határidőn belül nem
érkeztek be, illetve a nem az ajánlásra jogosultaktól származó, a nem kellően indokolt,
valamint azon ajánlások, melyek olyan jelöltekre érkeztek, akik nem felelnek meg a
jelöltekkel szemben támasztott követelményeknek.
A zsűri az érvényes ajánlások alapján, az elbírálási szempontok mérlegelésével, a jelöltek
között rangsort állít fel, megkeresi a referenciaként megadott személyeket, és meghatároz egy
első, egy második és egy harmadik helyezettet. A zsűri jogosult a díjat megosztottan is
odaítélni.
Ahogy a pályázati kiírás elnevezése utal rá - „Az év elhivatott fiatal szakdolgozója 2017” -, a
cím elnyerésével együtt jár, hogy a nyertes hozzájáruljon ahhoz, hogy arcképe, külön erre a
célra készített fényképfelvétel felhasználásával címlapra kerüljön.
Amennyiben a zsűri által meghatározott rangsorban elsőként megjelölt szakdolgozó a
címlapra kerülést nem vállalja, (azaz a díjat e körben részben visszautasítja) a címet a zsűri
által meghatározott sorrendiség alapján a második; amennyiben a címlapra kerülést a
másodikként megjelölt szakdolgozó sem vállalja; a harmadik helyezett kapja. Amennyiben a
harmadikként megjelölt szakdolgozó sem vállalja a címlapra kerülést, a cím odaítélésére
irányuló kiírás eredménytelennek minősül.
Az elbírálás időpontja:
2017. november 15.
Kihirdetés időpontja, helyszíne:
A HIVATÁSUNK magazin 2017. decemberi számában. Az eredmény a www.hivatasunk.hu,
a www.elitmed.hu és a www.meszk.hu honlapokra is felkerül.
Budapest, 2017. július 4.
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