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Nógrád Megyei Kormányhivatal
a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján
pályázatot hirdet
Nógrád Megyei Kormányhivatal
Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztályán

orvosszakértő/bizottsági elnök
munkakör betöltésére.
A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Részmunkaidő, heti 20 órás
A munkavégzés helye:
Nógrád megye, 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
rehabilitációs igazgatási feladatok
Ellátandó feladatok:
orvosszakértő/bizottsági elnöki feladatok
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A szakorvos feladatát a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXCI. törvény és végrehajtási rendeletei (különösen a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló 7/2012. (II.14.)
NEFMI rendeletben) határozza meg.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény
rendelkezései , a(z) Nógrád Megyei Kormányhivatal hatályos Közszolgálati Szabályzata az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•
•
•
•
•

Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet,
Egyetem,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
Megfelelés a Kit. 82. §-ának,
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•
•
•
•

Összeférhetetlenség a Kit. 95. §-a alapján,
Felsőoktatásban szerzett általános orvosi képesítéssel, és a 401/2017. (XII.15.) Korm. rendelet 1. számú
mellékletében felsorolt valamelyik szakképesítéssel és az e szakképesítéssel ellátható területeken legalább öt év
szakmai gyakorlattal rendelkezik;
Az 1. mellékletben felsorolt, szakképesítés tekintetében szerepel az egészségügyi dolgozók érvényes működési
nyilvántartásában, kivéve, ha az egészségügyről szóló törvényben foglaltak szerint az egészségügyi tevékenysége
végzésének a működési nyilvántartásba történő bejegyzése nem feltétele;
Orvosi alkalmassági igazolás

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•
szerepel a rehabilitációs orvosszakértői névjegyzékben, vagy a névjegyzékbe történő felvételét kezdeményezi,
•
egészségbiztosítási szakvizsgával rendelkezik, vagy azt 2022. december 31-ig megszerzi,
•
önálló munkavégzésre való képesség,
•
megfelelő szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,
•
jó kommunikációs és problémamegoldó képesség,
•
együttműködési, konfliktuskezelési képesség,
•
megbízhatóság, felelősségvállalás,
•
hivatástudat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•
•
•

3 hónapnál nem régebbi új típusú, a Kit 82. §-ának megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítvány,
fényképpel ellátott szakmai önéletrajz (a 86/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti adattartalommal),
végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatai,
szakképesítéssel ellátott területeken legalább öt év szakmai gyakorlatról szóló igazolás,
előzetes nyilatkozat arról, hogy a Kit. 85. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok a pályázat benyújtásakor
fennáll-e, illetve a pályázati eljárással összefüggésben a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak
kezeléséhez hozzájárul-e.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. július 15. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Turán Erika, a Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály
osztályvezetője nyújt, a 06-20/350-4005 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•
Postai úton, a pályázatnak a Nógrád Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (Jogi, Humánpolitikai és
Koordinációs Főosztály 3100 Salgótarján, Zemlinszky Rezső út 9. (adatvédelmi nyilatkozattal ellátva. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NO/HUM/412-3/2021. , valamint a
munkakör megnevezését: orvosszakértő/bizottsági elnök.
•
Elektronikus úton https://epapir.gov.hu/ (adatvédelmi nyilatkozattal ellátva) oldalon keresztül.
•
Személyesen: dr. Muzsnay Ágnes főosztályvezető Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály, Nógrád megye,
3100 Salgótarján, Zemlinszky Rezső út 9. (adatvédelmi nyilatkozattal ellátva). .
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat a munkáltatói jogkör gyakorlója bírálja el; a pályázati felhívásban feltüntetett időpontok változtatásának jogát a
pályáztató fenntartja; a pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 7.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•

Nógrád Megyei Kormányhivatal honlapja https://nmkh.hu/nmkh39 - 2021. június 12.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A beküldött pályázatok megfelelőségi előszűrését követően személyes interjúra kerül sor. Minden pályázó a döntésről írásos
tájékoztatást kap. Az eredménytelenül pályázók részére a teljes pályázati anyag visszaküldésre kerül. A pályázat benyújtásához
szükséges adatvédelmi nyilatkozat Nógrád Megyei Kormányhivatal honlapján http://nmkh.hu/nmkh39 elérési helyről tölthető le. A
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nyilatkozatot személyes és postai úton történő benyújtás esetén eredeti aláírással kell ellátni. E-papíron történő benyújtás esetén
pedig csatolmányként mellékelni szükséges. Az e-papír szolgáltatás igénybevétele esetén a pályázatot a Nógrád Megyei
Kormányhivatal Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztályához címzett, egyéb témacsoport, egyéb ügytípusok paraméterek
beállításával kell megküldeni.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.nmkh.hu/nmkh39/ honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. június 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött
adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
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