
   

A Fejér Megyei Kormányhivatal 
 

a „kormányzati igazgatásról” szóló 2018. évi CXXV. törvény 83. § (1) bekezdése alapján pályázatot 

hirdet 
 

Fejér Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Főosztály 

 

élelmezés-egészségügyi szakügyintéző 
 

munkakör betöltésére. 
 

 

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:  
 

1 fő határozott idejű -előreláthatólag 2020.08.10-ig tartó- kormánytisztviselői jogviszony, 3 hónap 

próbaidő kikötésével. 
 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidős 
 

A munkavégzés helye: Fejér Megyei Kormányhivatal  

   Népegészségügyi Főosztály 

   Népegészségügyi Osztály 

8000 Székesfehérvár, Mátyás király krt. 13. 

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:  
Település és környezet-egészségügyi feladatok: 

Települési, lakóhelyi környezettel, építményekkel, talajjal, a közszolgáltatás körébe tartozó 

hulladékokkal, szennyvizekkel és szennyvíziszapokkal, valamint a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos 

közegészségügyi követelmények érvényesülésének ellenőrzése. Ivóvíz, ásvány- és gyógyvizek 

minőségére, emberi használatra szolgáló felszíni vizekre, valamint medencés fürdőkre vonatkozó 

közegészségügyi követelmények betartásának ellenőrzése. A kémiai és biológiai légszennyezettség 

közegészségügyi értékelése. 

Élelmezés és táplálkozás-egészségügyi feladatok: 

Részvétel a lakosság élelmezésének és táplálkozásának alakulására vonatkozó vizsgálatokban. A 

különleges táplálkozási célú élelmiszerek, és kozmetikai készítmények, étrend- kiegészítők 

előállításának, feldolgozásának, tárolásának, szállításának, forgalomba hozatalának helyszíni 

ellenőrzésének végzése és felügyelete. Ételfertőzések, ételmérgezések esetén a fertőzési forrás, a 

terjedési út felderítése. A fekvőbeteg-gyógyintézet betegélelmezés keretében nyújtott étkeztetés és a 

fekvőbeteg-gyógyintézeten kívüli diétás étkeztetés tápanyagszámítással, biokémiai elemzéssel történő 

vizsgálata 

Gyermek- és ifjúság-egészségügyi feladatok: 

Az oktató, nevelő és gondozó intézmények és tevékenységek közegészségügyi követelményeinek 

felügyelete. 

Kémiai biztonsági feladatok: 

CLP, Biocid, REACH, mérgezési esetek bejelentésének felügyelete. 

Nemdohányzók védelmével kapcsolatos feladatok: 

A nemdohányzók védelméről szóló törvényben foglaltak betartása érdekében ellenőrzések végzése, 

szükség szerint intézkedések. 

 
Jogállás, illetmény és juttatások: 
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi 

CXXV. törvény 1. melléklete, valamint a Fejér Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata 

rendelkezései az irányadók. 

 



   

Pályázati feltételek: 

 Felsőoktatásban orvos- és egészségtudományi, természettudományi, műszaki, 

gazdaságtudományok, agrár képzési területen, vagy felsőoktatásban közigazgatási, rendészeti 

és katonai képzési területen, valamint az államtudományi képzési területen, vagy 

felsőoktatásban jogi képzési területen szerzett szakképezettség 

 Cselekvőképesség 

 Magyar állampolgárság 

 Büntetlen előélet (3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány speciális igazolása KIT 2019 

alap megjelöléssel) 

 Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása  

 Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeret. 

 

Előnyt jelent: 

 a Közegészségügyi-járványügyi felügyelői, vagy népegészségügyi ellenőri szakképzettség, 

 a népegészségügyi, közegészségügyi területen szerzett gyakorlat 

 B kategóriás vezetői engedély 

 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz tartalommal 
 az iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet tanúsító okiratok másolatai 
 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata, vagy annak igénylését igazoló irat 

Speciális igazolás KIT 2019 alap megjelöléssel; 
 nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul; 
 

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő pályázó hiányában a pályázati eljárást 

eredménytelennek nyilvánítsa.  
 

A munkakör betölthetőségének időpontja:  
A munkakör az elbírálást követően, a kormányzati szolgálati jogviszony létrehozásához szükséges 

dokumentumok benyújtását követően azonnal betölthető. 
 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 31. 
 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázatot elektronikus úton Sárközyné dr. Szabó Piroska főosztályvezető asszonynak 

szíveskedjen megküldeni a szervezes@fejer.gov.hu e-mail címre. 

 

Az álláspályázattal kapcsolatban tájékoztatás nyújt dr. Dr. Krisztián Erika Főosztályvezető a 

22/511-720-es telefonszámon. 
 

A pályázatok a benyújtási határidő lejáratát követően kerülnek elbírálásra. A pályázat 

eredményéről az érintettek írásban értesítést kapnak 
 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 15. 
 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

 www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer    

 www.kozigallas.gov.hu 

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.exe?docid=146781.214373
mailto:szervezes@fejer.gov.hu
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer
http://www.kozigallas.gov.hu/

