
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal  
                         

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

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal  
Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály 

munkaügyi szakügyintéző  

álláshelyi feladat betöltésére.  

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama: 

határozott idejű 2023.12.31 –ig tartó kormányzati szolgálati jogviszony  
                         
Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3530 Miskolc, Mindszent tér 3.  

Ellátandó feladatok: 

Foglalkoztatás-felügyeleti hatósági ellenőrzés és eljárás lefolytatása, végrehajtási tevékenységben 
történő részvétel, bejelentések kivizsgálása. A munkáltatók rendszeres ellenőrzésével köteles segíteni 
és megkövetelni a munkaügyi szabályok érvényesülését, a feketefoglalkoztatás visszaszorítását, 
valamint a munkavállalók jogszabályban, vagy kollektív szerződésben rögzített jogainak biztosítását.  

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

• foglalkoztatás-felügyeleti hatósági ellenőrzés lefolytatása, tanúk, ügyfelek meghallgatása  

• bizonyítékok beszerzése, értékelése  

• eljárás megindítása, döntések tervezeteinek elkészítése  

• utóellenőrzés lefolytatása, végrehajtással összefüggő feladatok elvégzése  

• a munkaügyi hatósághoz érkező bejelentések rögzítése és kivizsgálása, megkeresések, 
adatszolgáltatások teljesítése, tájékoztatást kérők ügyeinek elintézése  

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi 
CXXV. törvény rendelkezései, a kormányzati igazgatási létszámgazdálkodásról, valamint a 
kormányzati igazgatási szerveket és azok foglalkoztatottjait érintő egyes személyügyi kérdésekről 
szóló 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.  
                         
Pályázati feltételek: 

 Magyar állampolgárság, 

 Cselekvőképesség, 

 Büntetlen előélet, 

 Főiskola,  

 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 



 a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 7. § (1a) bekezdése alapján 
megbízhatósági vizsgálathoz való hozzájárulás  

 a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény szerinti 
összeférhetetlenségi eljárás lefolytatása  

 Felhasználói szintű informatikai ismeretek  

 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 munkaügyi területen szerzett tapasztalat  

 B kategóriás jogosítvány  

 ECDL  

 közigazgatási gyakorlat  

 közigazgatási alapvizsga  

 közigazgatási szakvizsga  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 Fényképpel ellátott, a pályázó személyi adatait tartalmazó, részletes szakmai 
önéletrajz 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 melléklete szerint  

 Motivációs levél  

 Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, illetve az igazoló 
szelvény arról, hogy az igénylése megtörtént  

 Iskolai, illetve egyéb végzettséget, idegen nyelvtudást igazoló okmányok másolatai  

 Vagyonnyilatkozat-tétel vállalásáról szóló jognyilatkozat  

 Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik  

 Nyilatkozat összeférhetetlenségről  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

Az álláshely a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 14.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály nyújt, a 
46/500-577 -es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  

 Postai úton, a pályázatnak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal címére 
történő megküldésével (3525 Miskolc, Városház tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni 
a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BO/06/03225-2/2021. , valamint 
az álláshelyen ellátandó feladat megnevezését: munkaügyi szakügyintéző.  

 Személyesen: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3525 Miskolc, Városház tér 1. 

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 

Háromtagú előkészítő bizottság előzetesen szakmai szempontból értékeli a pályázatokat. Az előzetes 
értékelés alapján a kiválasztott pályázók szóbeli meghallgatására kerül sor, majd a bírálóbizottság 
javaslatot tesz a munkáltatói jogkör gyakorlója felé. A javasolt pályázók közül a munkáltatói jogkör 
gyakorlója választja ki a felvételre kerülő személyt. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy 
megfelelő pályázat hiányában a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa és új pályázatot írjon 
ki.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. január 13.  



 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

 A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal honlapján www.kormanyhivatal.hu - 
2021. november 30. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

A pályázat a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény hatálya alá esik, a foglalkoztatás 
kormányzati szolgálati jogviszony keretei között történik.  

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormanyhivatal.hu honlapon 
szerezhet.  

 


