
ÁLLÁSHIRDETÉS 

Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH)  

XX. Kerületi Hivatala 

Népegészségügyi Osztály 

tisztiorvos munkatársat keres 

Az állami szolgálati jogviszony időtartama: 

Határozatlan idejű állami szolgálati jogviszony  

Próbaidő: 

6 hónap 

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

1204 Budapest, Igló utca 6-6/a. 

1212 Budapest, Táncsics Mihály utca 69.  

Ellátandó feladatok: 

BFKH XX. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály illetékességi területén gondoskodik a feladat- 
és hatáskörébe tartozó közegészségügyi és járványügyi feladatok elvégzése. 

Munkakör betöltésének feltételei: 

 magyar állampolgárság, 

 cselekvőképesség, 

 büntetlen előélet, 

 felsőoktatásban szerzett általános orvos, higiénikus orvos vagy fogorvos szakképzettség és 
szakorvosi képesítés. (A Kormány 315/2016. (X. 20.) Korm. rendelete az állami tisztviselők 
képesítési előírásairól 1. sz. melléklet 34.1. pontja szerint.) 

 vagyonnyilatkozati eljárás lefolytatása 

Elvárt kompetenciák: 

szakszerűség, 

pontosság és precizitás, 

jó kommunikációs és problémamegoldó képesség, 

szervezőkészség, 

nagyfokú felelősségérzet, 

terhelhetőség. 

Előnyt jelent: 

közigazgatásban szerzett tapasztalat; 

közigazgatási alapvizsga; 

közigazgatási szakvizsga. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény 
rendelkezései, valamint a BFKH Közszolgálati Szabályzata az irányadóak. 

A jelentkezéshez csatolni kell:  

a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott részletes szakmai önéletrajzot; 

iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okirat másolatát; 

három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (mely a jelentkezésnek nem, de a 
munkakör betöltésének feltétele); 

nyilatkozatát, mely szerint a benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben foglalt személyes adatainak 
az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.  

A munkakör legkorábban az anyagok elbírálását követő naptól tölthető be. 

A jelentkezés benyújtásának határideje: 2018. május 31. 

 



 

 

A pályázat elbírálásának rendjét a munkáltató határozza meg.  

A bizalmasan kezelt jelentkezések a benyújtási határidőt követően kerülnek elbírálásra. A kiválasztott 
jelentkezők személyes interjún vesznek részt, ahol szakmai és személyes rátermettségüket 
vizsgáljuk. A jelentkezők elektronikusan, illetve telefonon kapnak értesítést. A kinevezés feltéttel 3 
hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány benyújtása. 
 

A munkakörrel kapcsolatban részletes tájékoztatást Marczinek László Károlyné dr. Zádori Magdolna 
osztályvezető nyújt a zadori.magdolna@20kh.bfkh.gov.hu e-mail címen vagy a +36 (1) 425-7660 
telefonszámon.  

A jelentkezés benyújtásának módja: 

Jogszabályban meghatározott részletes szakmai önéletrajzát elektronikus formában a 

nepegeszsegugy20@20kh.bfkh.gov.hu e-mail címre szíveskedjen eljuttatni. 

Amennyiben az elektronikus beküldés nem áll módjában, önéletrajzát Budapest Főváros 

Kormányhivatala XX. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály postacímére (1725 Budapest, Pf.: 

70.) is megküldheti. A borítékon kérjük tüntesse fel: „tisztiorvos”. 
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