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Az állami szolgálati jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony  

                       

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

 

A munkavégzés helye: 

Budapest, és Pest Megye  

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 

Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016.(X.20.) Korm. rendelet 1. mellékletének 10. pontja alapján Egészségbiztosítási feladatkörhöz 

előírtak  

Ellátandó feladatok: 

- A társadalombiztosítási kifizetőhelyek egészségbiztosítási pénzbeli ellátások és baleseti táppénz megállapításával, folyósításával és elszámolásával, valamint a 

nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos tevékenységének ellenőrzése. - A kifizetőhelyet nem működtető foglalkoztatók 

esetében az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival, baleseti táppénzzel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség ellenőrzése, illetve az egészségügyi 

szolgáltatásra jogosultak bejelentésével kapcsolatos feladatok vizsgálata  

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a 

"Kormánytisztviselők jogállásáról szóló" 2010. évi LVIII. törvény, a(z) illetmény megállapítására és a juttatásokra az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. 

törvény rendelkezései, továbbá a BFKH Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.  

                         

Munkakör betöltésének feltételei: 

- Magyar állampolgárság, 

- Cselekvőképesség, 

- Büntetlen előélet, 

- Főiskola, Társadalombiztosítási szakképzettség,  

- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

A jelentkező elbírálásánál előnyt jelent: 

- Kifizetőhelyen szerzett ügyintézői - 1 év alatti szakmai tapasztalat,  

Előnyt jelentő kompetenciák:  

- Kiváló szintű szóbeli és írásbeli kommunikációs készség  

- ügyfél-orientáltság  

- empátia  

- felelősségtudat  

- teljesítménymotiváció  

- önállóság  

- hivatástudat  

- etikus magatartás  

- megbízhatóság  

A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

- Fényképes szakmai önéletrajzot (a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint)  

- Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló iratok másolata  

- Nyilatkozat, mely szerint a benyújtott önéletrajzban és mellékleteiben foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges 

kezeléséhez hozzájárul  

- Nyilatkozat, büntetlen előéletről  

- Nyilatkozat arról, hogy kinevezése esetén a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének eleget tesz  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.  

A jelentkezés benyújtásának határideje: 2018. január 19.  

Az álláshirdetéssel kapcsolatosan további információt Papp Katalin osztályvezető nyújt, a 36-1-288-5346 -os telefonszámon. 

A jelentkezés benyújtásának módja:  

Postai úton a jelentkezés részesként benyújtandó iratok, igazolások a Budapest Főváros Kormányhivatala címére történő megküldésével (1387 Budapest, Pf. 27.) 

Papp Katalin osztályvezető részére „SK” felbontás, valamint kérjük a borítékon feltüntetni a BP/1407/00595-1/2017 azonosító számot, valamint a munkakör 

megnevezését: egészségbiztosítási ellenőr.  

és 

 Elektronikus úton Papp Katalin osztályvezető részére a bfkh.egeszsegbiztositas@bfkh.gov.hu E-mail címen keresztül  

A jelentkezés elbírálásának határideje: 2018. január 22.  

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

 Az elbírálás eredményéről a jelentkezők elektronikus úton értesítést kapnak. A nyertes jelentkező legkésőbb a munkakör betöltésekor köteles a büntetlen előélet 

igazolásáról szóló három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítványt eredetben vagy igazolást a hatósági bizonyítvány igényléséről benyújtani.  

  

 


