
 
 

Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) 

Gyógyszerengedélyezési és Módszertani Főigazgatósága 

Technológiai- Értékelő Főosztálya 

orvosszakértő 
feladatkör betöltésére határozatlan időtartamra, teljes munkaidőben  

 
Az OGYÉI, mint hazai és nemzetközi gyógyszer engedélyező hatóság a folyamatosan bővülő nemzetközi feladatainak ellátásához keres aktív 
angol nyelvtudású munkatársakat. 

 
 

Ellátandó feladatok: 

► A társadalombiztosítási támogatások befogadási eljárása 
során beérkező gyógyszerekre-, gyógyászati segédeszkö-
zökre- és orvostechnikai eszközökre/eljárásokra vonat-
kozó kérelmek orvosszakmai szempontú kritikai elem-
zése, értékelése; 

► A gyógyszerek és nem gyógyszeres terápiák hazai szak-
mai döntéselőkészítő és döntéshozó bizottságaiban az 
Intézet és a Főosztály képviselete; 

► Nemzetközi és hazai szakmai bizottságokban való rész-
vétel; 

► Nemzetközi és hazai projektekben való részvétel; 
► Hazai és nemzetközi szakirodalom folyamatos nyomon 

követése; 
► Orvosszakmai segítségnyújtás az egészség-gazdaságtani 

elemzők számára. 
 

Előírt végzettség, szakmai tapasztalat: 

► általános orvos vagy gyógyszerész végzettség 
► középfokú angol nyelvtudás 
► Pályakezdők jelentkezését is várjuk! 

Elvárt képességek: 

► Microsoft Office felhasználói szintű ismerete (Outlook, 
Excel, Word, PowerPoint) 

► Rugalmasság, jó együttműködő készség 
► Analitikus gondolkodás 
► Nyitott és objektív szemlélet 

 

Előnyt jelent: 

► Klinikai vizsgálatokban vagy azok leírásának értelmezé-
sében való jártasság 

► Közgazdasági végzettség/jártasság 
► Gyógyszeripari tapasztalat 
► Tapasztalat egészség-gazdaságtani területen 
► Kapcsolódó joganyagok, irányelvek ismerete 

 

Feltételek: 

► magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet 
 

Munkavégzés helye:  

1051 Budapest, Zrínyi utca 3. 
 

Amit az OGYÉI kínál: 

Az Intézet a gyógyszeres és nem gyógyszeres egészségügyi tech-
nológiák piacának jogi szabályzásában és ellenőrzésében a klinikai 
vizsgálatoktól a gyártáson keresztül a végső felhasználásig jelen 

van. A Technológia-értékelő Főosztály alapfeladata a gyógyszeres 
és nem gyógyszeres egészségügyi technológiák (medical device) 
társadalombiztosításba történő befogadásának kérelméhez be-
adott kérelmek közgazdasági / egészség-gazdaságtani és or-
vosszakmai értékelése a finanszírozhatóság szempontjából. Mun-
kánk szoros és mindennapi kapcsolatot kíván meg a társszerveze-
tekkel.  
A Főosztály ezen túlmenően hazai és nemzetközi projektekben is 
kiemelt szerepet tölt be; az EU-s országokat tömörítő European 
Network for Health Technology Assessment (EUnetHTA) több 
munkacsomagjában is részt vesz, valamint a nemzetközi techno-
lógiaértékelő irodákkal tart napi kapcsolatot.  
 
A feladatokat innovatív és nyitott légkörben, dinamikus környe-
zetben, folyamatos fejlesztésben érdekelt munkatársakkal végez-
zük, ahol fontos számunkra a képzési és önképzési lehetőségek 
támogatása, ösztönzése. 
 

Jogviszony és illetmény:  

 

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 
rendelkezései szerint határozatlan idejű kormányzati szolgá-
lati jogviszony, teljes munkaidő. 

 

Jelentkezéshez csatolandó: 

► Fényképes, részletes szakmai önéletrajz, bizonyítványok má-
solata 

 

Jelentkezés: 

► elektronikus úton az allaspalyazat@ogyei.gov.hu címen 
► A jelentkezéseken kérjük feltüntetni: „OGYEI-HR/1344-

1/2019, orvosszakértő.” 

 

Jelentkezési határidő: 

2019. október 30. 
 

A munkakör betölthető:  

A kiválasztást követően minden hónap 1. vagy 15. napja, 6 hónap 
próbaidő kikötésével. 
 

A munkakör betöltésének feltétele:  

3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, ipari ösz-
szeférhetetlenségi nyilatkozat kitöltése, valamint a végzettségekről 
szóló okiratok eredeti példányban történő bemutatása. 
 

 



 
 
 

A pályázat elbírálásának módja:  

A beérkezett pályázatok alapján az egyéb munkáltatói jogkör gya-
korlója dönt. A pályázók tájékoztatást kapnak a pályázat eredmé-
nyéről.  
A munkáltatóval kapcsolatos további információ a 
www.ogyei.gov.hu honlapon található.  
 
 


