
Vas Megyei Kormányhivatal 
 

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján  
pályázatot hirdet 

 
a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal 

Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztálya 

közegészségügyi-járványügyi szakügyintéző 

munkakörének betöltésére. 
 
Pályázati feltételek: 
 

 magyar állampolgárság; 

 cselekvőképesség; 

 büntetlen előélet; 

 a munkakörre vonatkozó egészségügyi alkalmasság; 

 a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. CXCIX. törvény 84. és 85. §-ai szerinti 

összeférhetetlenség hiánya; 

 felsőfokú végzettség az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X. 20.) Korm. 

rendelet 1. melléklet 34. pontja szerint a) felsőoktatásban közigazgatási, rendészeti és katonai 

képzési területen, valamint az államtudományi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy 

b) felsőoktatásban jogi képzési területen szerzett jogász szakképzettség, vagy 
c) felsőoktatásban szerzett általános orvos, fogorvos, gyógyszerész, biológus, fizikus, vegyész, 

vegyészmérnök, mérnök fizikus, építészmérnök, biomérnök, környezetmérnök, környezetvédelmi 
mérnök, pszichológus, szociológus vagy szociálpolitikus szakképzettség, agrármérnök, 
élelmiszermérnök, élelmiszer-technológus mérnök, egészségügyi menedzser, egészségpolitikai 
szakképzettség, vagy 

d) egészségügyi felsőoktatásban szerzett szakképzettség, környezetegészségügyi-
környezetvédelmi szakfelügyelő szakképzettség.  

valamint 34.5. pontja szerint a) felsőoktatásban közigazgatási, rendészeti és katonai képzési 
területen, valamint az államtudományi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy 

b) felsőoktatásban jogi képzési területen szerzett jogász szakképzettség, vagy 
c) felsőoktatásban természettudományi, gazdaságtudományok, orvos- és egészségtudományi 

képzési területen szerzett szakképzettség. 
 
Előnyt jelent: 
 

 közegészségügy területén szerzett gyakorlat 

 közigazgatási területén szerzett szakmai tapasztalat 

 Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),  

 Közigazgatási alap/szakvizsga/Közigazgatási tanulmányok szakirányú képzés 

 
Az ellátandó munkakörhöz tartozó feladatkör, munkaköri feladatok: 
 

Az 1991. évi XI. törvény az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről, a fővárosi és megyei 

kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, 

továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet, 

a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII.30.) 

MvM utasítás alapján feladatai különösen: 

 egészségügyi szolgáltatók működési engedélyezése, minimumfeltételeinek hatósági ellenőrzése 

 járványügyi tevékenység 

 oltóanyag logisztika 

 

 



Jogállás, illetmény és juttatások: 
A jogállásra, az illetmény megállapítására és az egyéb juttatásokra az állami tisztviselőkről szóló 
2016. évi LII. törvényben, valamint a Vas Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzatában 
meghatározottak irányadók. 
 
Kompetenciák:  

- együttműködési készség, jó kommunikációs készség, ügyfél-orientáltság; 
- problémamegoldó készség; 
- pontos, precíz, önálló, felelősségteljes munkavégzés, megbízhatóság; 
- figyelem a feladatok határidőben történő végrehajtására. 

 
Munkavégzés helye:  

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatala 

Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály 

9700 Szombathely Sugár út 9. 

 
A kinevezés határozatlan időre, illetve teljes munkaidőben történő foglalkoztatásra szól, 6 
hónap próbaidő kikötésével.  
 
A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:  

 a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján meghatározott adattartalomnak és 

formának megfelelő részletes szakmai önéletrajz, 

 iskolai végzettséget és képesítést igazoló bizonyítvány(ok) másolata, 

 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (vagy igénylőlap postára adását igazoló 

szelvény), 

 pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatait a pályázat 

elbírálásában résztvevő személyek megismerhetik. 

 
A meghirdetett munkakör betöltésének a feltétele:  
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. § (1) és (3) bekezdésének való 
megfelelést igazoló, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, melyet legkésőbb a 
jogviszony-létesítésekor eredeti példányban be kell nyújtani. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 15.  

A pályázatok benyújtásának módja:  
o Postai úton, a pályázatnak a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási 

Hivatala címére történő megküldésével (9700 Szombathely, Hollán E. u. 1. ). Kérjük a 
borítékon feltüntetni: „Népegészségügyi szakügyintéző pályázat”.  

vagy 
o Elektronikus úton dr. Kovács Györgyi járási hivatalvezető részére a 

titkarsag.szombathely@vas.gov.hu e-mail címen keresztül  
vagy 

o Személyesen a Szombathelyi Járási Hivatal Hivatalvezetői Titkárságán 9700 
Szombathely, Hollán E. u. 1.  

 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Gyánó Gabriella nyújt a 94/506-305, 

telefonszámon. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 20.  
 
A pályázati felhívás közzétételre kerül a közszféra állásportálján is a (www.kozigallas.hu) oldalon. 
Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, a kormányhivatal honlapján 
közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni. 
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