
A Fejér  Megyei Kormányhivatal  
Foglalkoztatási F őosztály  

Munkavédelmi  és Munkaügyi Ellen őrzési Osztály 
 felvételt hirdet  

 
munkavédelmi felügyel ő  

munkakör betöltésére.  
 

A Kormánytisztvisel ői jogviszony id őtartama: 
 Határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony, 6 hónap próbaidő kikötésével 
 
Foglalkozás jellege: 
 Teljes munkaidő. 
 
Munkavégzés helye:  
 Fejér Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőr-

zési Osztály 8000 Székesfehérvár, Mátyás király körút 6. 
 
A közszolgálati tisztvisel ők képesítési el őírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet al ap-

ján a munkakör betölt ője által ellátandó feladatkör:   
 A Korm. rendelet 3. sz. melléklete szerinti 91. pont: munkavédelmi igazgatási és hatósági fel-

adatkör. 
 
Ellátandó feladatai: 

Munkavédelmi felügyelői feladatok ellátása 
 

A munkakörhöz tartozó f őbb tevékenységi körök: 
Hatósági feladatok vonatkozásában a feladat és hatáskörébe tartozó ügyek érdemi döntése, in-
tézése, különösen munkavédelmi tárgyú jogszabályok megvalósulásának ellenőrzése. 
 

Jogállás, illetmény és juttatások: 
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „közszolgálati tisztviselőkről szóló” 
2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók. 
 

Munkakör betöltésének feltételei: 
 

− magyar állampolgárság, cselekvőképesség,  büntetlen előélet 
− alábbi, valamelyik végzettség:  

 
� munkahigiénés és/vagy foglalkozás-orvostan, közegészségtan-járványtan, népegészség-

tan, illetve egyéb szakirányú szakképesítésű szakorvos szakképzettség; 
� egészségügyi felsőoktatásban szerzett közegészségügyi-járványügyi felügyelői szakképe-

sítés; 
� egészségügyi gondozás és prevenció alapképzési szak népegészségügyi ellenőri szakirá-

nyán szerzett vagy népegészségügyi mesterszakon szerzett  szakképzettség; 
 
� egyetemi vagy főiskolai szintű szakképzettség a következő területeken és felsőfokú 

munkavédelmi szakképesítés: jogász, szociológus, statisztikus szakképzettség, ál-
lamigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség;  

� egyetemi vagy főiskolai szintű szakképzettség a következő területeken és legalább 
középfokú munkavédelmi szakképesítés: természettudományi-, agrár-, műszaki-
felsőoktatásban szerzett szakképzettség, biztonságtechnikai mérnök szakon szerzett 
szakképzettség.  

� Munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi munkaterületen: a munkavédelmi mun-
katerületre meghatározott, fenti szakképzettségeken túl egyetemi szintű vegyész 
szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű pszichológus szakképzettség. 

 
 



 2 
Előnyt jelent: 
− B kategóriás jogosítvány 
− idegen nyelv ismerete 
− felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) 

 
 
 

Benyújtandó dokumentumok:  
 
- A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti, fényképpel ellátott részletes 

szakmai önéletrajz. 
 
- Végzettséget igazoló dokumentumok  másolatát. 

 
- Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt. 

 
 

A munkakör betölthet őségének id őpontja: 
 

Elbírálást követően azonnal. 
 

 
 
Felvételi dokumentumok benyújtása postai úton vagy személyesen: 
 
Fejér Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési 
Osztály 8050 Székesfehérvár, Pf. 373. (8000 Székesfehérvár, Mátyás király körút 6.) 
 
Érdekl ődni a 22/511-000 telefonszámon Jankó Zoltán f őosztályvezet ő-helyettesnél lehet. 


