
Nemzeti Népegészségügyi Központ 

                        

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján 

pályázatot hirdet 

Nemzeti Népegészségügyi Központ 

Közbeszerzési és Szervezetellátási Főosztály, Közbeszerzési és Beszerzési Osztály 

 

közbeszerzési szaktanácsadó 

munkakör betöltésére. 

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony 

                        

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

Budapest, 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. 

Ellátandó feladatok: 

A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó tevékenységről szóló 257/2018. (XII. 18.) Korm. 

rendeletben foglalt feladatok ellátása. Közbeszerzési eljárások és központosított közbeszerzések 

teljeskörű lefolytatása - amennyiben a jogszabályok alapján nem kötelező FAKSZ alkalmazása az 

eljárás során. Műszaki leírások közbeszerzési szempontú véleményezése. A szervezeti egységektől 

beérkező igények közbeszerzési szempontú vizsgálata. Beszerzési eljárások lefolytatásában való 

részvétel. 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó tevékenységről szóló 257/2018. (XII. 18.) Korm. 

rendeletben foglalt feladatok ellátása. 

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. 

évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók. 

                        

Pályázati feltételek: 

• magyar állampolgárság, 

• cselekvőképesség, 

• büntetlen előélet, 

• egyetem/főiskola 

• felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 

• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

• EKR, DKÜ, KEF, NKOH portálok magabiztos kezelése 



A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

• angol nyelvismeret 

• egészségügy területén önállóan lefolytatott közbeszerzési eljárások ismerete 

• DKÜ és KEF versenyújranyitás keretében önállóan lefolytatott közbeszerzési eljárások 

ismerete 

Elvárt kompetenciák: 

• önálló munkavégzés, 

• rendszerlátás, 

• strukturált munkavégzés, 

• kötelességtudat, 

• lojalitás, 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati 

alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a 

kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV. 

23.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott minta szerinti, a szakmai 

életutat részletesen bemutató fényképpel ellátott magyar nyelvű önéletrajz 

• motivációs levél 

• erkölcsi bizonyítvány 

• iskolai végzettséget és egyéb végzettséget tanúsító okiratok másolata 

• FAKSZ 

• Közbeszerzési Hatóság által vezetett névjegyzékbe vételről igazolás (lajstromszám 

megjelöléssel) 

• nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. március 26. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

• elektronikus úton Jogi és Humánpolitikai Főosztály részére a humpol@nnk.gov.hu e-

mail címen keresztül 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 

Pályázatok előszűrése a munkakör betöltéséhez elvár követelményeknek való megfelelőség alapján, 

személyes interjú. Minden csatolandó dokumentumot egyszerre kérünk benyújtani, a beküldött 

dokumentumok pótlására, kiegészítésére nincs lehetőség és csak a hiánytalan dokumentációt 

tekintjük érvényesnek. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. március 31. 

 


