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EFOP-1.10.1-VEKOP-16-2016-00001 
„Ápoló tanulók részére pályaválasztást támogató ösztöndíjas program” 

 

 

Segédlet az elhelyezkedési lehetőségek bemutatására szolgáló táblázat 

használatához 

az EFOP-1.10.1-VEKOP-16-2016-00001 „Ápoló tanulók részére pályaválasztást támogató 

ösztöndíjas program” végzős ösztöndíjasai számára 

 

Ösztöndíjprogramunkban való részvétel esetén az ösztöndíjas kötelezettsége, hogy az ösztöndíjjal 

támogatott szakképesítés megszerzését követően elhelyezkedjen valamely hazai közfinanszírozott 

egészségügyi szolgáltatónál a megszerzett szakképesítésnek megfelelő munkakörben és ott legalább 

annyi ideig dolgozzon, mint amennyi ideig az ösztöndíjat kapta (vagy legalább heti 18 órás jogviszony 

esetén kétszer annyi ideig). A szerződés alapján az ösztöndíjas a szerződésben előírt feltételeknek 

megfelelő munkahelyet az ÁEEK által felkínált listából választja, vagy indokolt esetben más, a 

humánerőforrás-hiányt enyhítő, de a szerződéses elvárásoknak megfelelő területen helyezkedik el. 

Ezen kötelezettség teljesítése érdekében jelen segédlettel azon tanulóknak szeretnénk segítséget 

nyújtani, akik már megszerezték ösztöndíjjal támogatott szakképesítésüket, és jelenleg munkát 

keresnek. 

Az elhelyezkedési lehetőségek bemutatására szolgáló táblázat a 

https://apololeszek.aeek.hu/informaciok oldalon a Fontos információk szerződött tanulóknak 

menüpontban az Elhelyezkedési lehetőségekhez kapcsolódó dokumentumok között érhető el 

(Elhelyezkedési lehetőségek_2019. július címmel). Ugyanezen az elérhetőségen található meg a 

Preferált intézmények listája is, amely megegyezik a fentebb is említett ÁEEK által felkínált listával. 

A táblázat az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoring rendszer (HMR) keretében 

végzett felmérés eredményei alapján, a legutóbbi felmérés időpontjában (2019. július) aktuális 

betöltetlen álláshelyeket, és a 2 éven belül várhatóan megüresedő álláshelyeket tartalmazza. Az 

ÁEEK ilyen irányú felmérést félévente folytat le, melynek eredményei az ösztöndíjprogram honlapján 

közzétételre kerülnek. 

Az Excel-tábla szakképesítésenként tartalmazza az egyes megyékben található, a felmérésbe bevont 

intézményekben lévő azon betöltetlen és várhatóan 2 éven belül megüresedő álláshelyek számát, 

melyek betöltéséhez szükséges a tanuló által megszerzett szakképesítés.  

Felhívjuk a figyelmet, hogy a táblázatban szereplő üres álláshelyekre vonatkozó adatok tájékoztató 

jellegűek, azok az egyes egészségügyi intézményeknek a felmérés időpontjában (2019. július) 

érvényes pillanatnyi humán-erőforrás igényét tükrözik az egyes szakképesítések vonatkozásában. A 

megjelölt üres álláshelyeket természetesen az ösztöndíjasokon kívül más is betöltheti. 

A listán szereplő álláshelyek betöltése tekintetében az 

ÁEEK nem végez állásközvetítést; az elhelyezkedéssel 

kapcsolatban a szükséges intézkedések megtétele 

(jelentkezés, felvételi eljárásban részvétel, stb.) az 

Ösztöndíjas feladata! 

 

https://apololeszek.aeek.hu/informaciok
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Továbbá felhívjuk a figyelmedet arra is, hogy a táblázatban sárga cellaszínnel jelölt intézmények a 

betöltetlen álláshelyekre vonatkozó felmérésünkre szolgáltattak adatot, és ezért szerepelnek a 

listában, azonban az ezekben az intézményekben történő elhelyezkedés előtt az adott intézmény 

szerződésben foglalt feltételeknek való megfelelőségének ellenőrzése érdekében (főleg a 

közfinanszírozottság tekintetében!) mindenképpen javasoljuk a projekt munkatársaivalvaló előzetes 

egyeztetést (apololeszek@aeek.hu).  

 

Ha rendelkezel szerződéssel és megszerezted az ösztöndíjjal támogatott szakképesítést, de még nem 

találtál a feltételeknek megfelelő munkahelyet, akkor indulj el a kereséssel az alábbiak szerint. Első 

lépésként az Igényelt szakképesítés cellában rá tudsz szűrni a megszerzett szakképesítésedre, melyben 

el szeretnél helyezkedni (1. ábra).  

1. ábra 

 

 

Ezt követően ki tudod választani, hogy melyik megyében szeretnél dolgozni és azt is láthatod, hogy az 

adott megyében mely településeken, mely intézmény(ek)ben és hány betöltetlen álláshely van a 

legutóbbi felmérés időpontjában (2019. július)  (2. ábra és 3. ábra). 

2. ábra 
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3. ábra 

 

Abban az esetben, ha nem találod a listában azt a megyét, ahol dolgozni szeretnél, a táblában meg 
tudod keresni, hogy mely szomszédos megyé(k)ben van betöltetlen álláshely az adott 
szakképesítésben.  

 

Amennyiben nem boldogulsz a táblázat használatával, illetve a segédletben nem találsz választ a 

felmerült kérdéseidre, fordulj segítségért mentorodhoz! 

 

Sikeres elhelyezkedést kívánunk! 


