
 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
 

 a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény törvény 83. § (1) bekezdése 

alapján pályázatot hirdet 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal  

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Rehabilitációs Szakértői Osztály 

 

orvosszakértő 

munkakör betöltésére. 

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony  

                         

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3529 Miskolc, Bottyán János utca 1.  

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vezetőjének a Borsod-Abaúj-Zemplén 

Megyei Kormányhivatal álláshelyeinek betöltéséhez szükséges végzettségek és 

szakképzettségek, szakirányú szakképesítések megállapításáról szóló 63/2020. (X.6) számú 

utasítás 2. függelék 44. pontja szerinti Támogatási és rehabilitációs feladatkör  

Ellátandó feladatok: 

Orvosszakértői feladatok ellátása  

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

Orvosszakértői szakvélemény készítése a rehabilitációs hatóság, rehabilitációs szakértői szerv, 

vagy orvosszakértői szerv feladat- és hatáskörébe tartozó kérdésekben. Komplex minősítés 

érdekében személyes vagy irat alapú orvosi vizsgálat végzése, a vizsgálat eredményeinek 

rögzítése  

Jogállás, illetmény és juttatások: 



A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 

2018. évi CXXV. törvény, a megváltozott munkanélküli személyek ellátásaival kapcsolatos 

eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII.29) Korm. rendelet, valamint a Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.  

                         

Pályázati feltételek: 

 Magyar állampolgárság, 

 Cselekvőképesség, 

 Büntetlen előélet, 

 Egyetem, Orvos végzettség, a 401/2017. (XII.15) Korm. rendelet 1. mellékletében 

meghatározott szakképesítés,  

 401/2017. (XII.15) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott szakképesítéssel 

ellátható területeken - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,  

 Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),  

 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
        egészségbiztosítási szakképzettség,  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 A 87/2019. (IV.23) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti fényképes szakmai 

önéletrajz,  

 Motivációs levél  

 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, illetve az igazoló szelvény 

arról, hogy az igénylése megtörtént  

 iskolai végzettséget, idegen nyelvtudást igazoló okmányok másolatai  

 nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik,  

 vagyonnyilatkozat-tétel vállalásáról szóló jognyilatkozat,  

 nyilatkozat összeférhetetlenségről  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 10.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Hosszú Mária Zsuzsanna 

főosztályvezető nyújt, a 046/514-445 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
            Postai úton, a pályázatnak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal címére 

történő megküldésével (3525 Miskolc, Városház tér 1. ). Kérjük a borítékon 

feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BO/06/844-2/2021 , 

valamint a munkakör megnevezését: orvosszakértő.  

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 



Háromtagú előkészítő bizottság előzetesen szakmai szempontból értékeli a pályázatokat. Az 

előzetes értékelés alapján a kiválasztott pályázók szóbeli meghallgatására kerül sor, majd a 

bírálóbizottság javaslatot tesz a munkáltatói jogkör gyakorlója felé. A javasolt pályázók közül a 

munkáltatói jogkör gyakorlója választja ki a felvételre kerülő személyt. A kinevezés a 

kormánymegbízott egyetértésével történik. A munkáltató fenntartja magának a jogot, hogy a 

pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 30.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
www.kormanyhivatal.hu - 2021. május 14. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormanyhivatal.hu honlapon 

szerezhet.  
  
 


