
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal  
 

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

pályázatot hirdet 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal  

 

helyszíni ellenőr  

munkakör betöltésére.  

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama: 

határozott idejű 2023.12.31-ig tartó kormányzati szolgálati jogviszony  

 

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 9. szám 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

Az agrártámogatással kapcsolatos feladatok körében a mezőgazdasági és agrár-

vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó 

eljárás egyes kérdéseiről szóló törvényben, valamint egyéb külön jogszabályokban 

meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó, vagy átruházott feladatként a 

kifizető ügynökségi feladatok tekintetében a mezőgazdasági és vidékfejlesztési 

támogatásokkal összefüggő helyszíni ellenőrzési feladatok ellátása. A Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály feladatkörébe 

tartozó európai uniós és nemzeti agrárpiaci intézkedések végrehajtásához kapcsolódó 

helyszíni ellenőrzések/szemlék lebonyolítása. 

 

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 

2018. évi CXXV. törvény rendelkezései, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 

Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.  

  



Pályázati feltételek: 

- Magyar állampolgárság, 

- Cselekvőképesség, 

- Büntetlen előélet, 

- Felsőfokú iskolai végzettség (felsőoktatásban agrár, természettudományi, műszaki, 

gazdaságtudományok képzési területen szerzett szakképzettség), 

- „B” kategóriás vezetői engedély, járművezetésben jártasság, 

- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

- A pályázó nem áll az álláshelyhez kapcsolódó foglalkoztatástól eltiltás hatálya 

alatt. 

- A pályázó a koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati 

intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről szóló 

599/2021. (X.28.) Korm. rendelet 2/A. §-a alapján rendelkezik védőoltással 

(kétdózisú oltóanyag esetén mindkét dózissal). 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

- Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),  

- Szakmai, illetve közigazgatásban szerzett tapasztalat 

- Építészmérnöki végzettség  

 

Elvárt kompetenciák: 

- Felhasználói szintű számítógépes ismeret, 

- Jó problémamegoldó képesség, 

- Önálló, pontos munkavégzés, 

- Terhelhetőség, 

- Közösségi szellem 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

- Fényképpel ellátott, a pályázó személyi adatait tartalmazó, részletes szakmai 

önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint.  

- Iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet, nyelvismeretet igazoló 

dokumentumok másolata.  

- Három hónapnál nem régebbi speciális hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely 

igazolja, hogy a pályázó büntetlen előéletű, valamint nem áll a kormányzati 

igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 82. § (2) bekezdésében 

meghatározott büntetőeljárás hatálya alatt, és vele szemben a (4) bekezdésben 

meghatározott kizáró okok nem állnak fenn.  

- Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők 

megismerhetik.  

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2022. február 07. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 27. 

 

 



A pályázatok benyújtásának módja:  

- Elektronikus úton Kovács Lajos részére a kovacs.lajos@szabolcs.gov.hu e-mail 

címen keresztül  

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázatot e-mailben kell benyújtani. A pályázat akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban 

megjelölt határidőig a pályázat az SZSZBMKH Agrár-és Vidékfejlesztést Támogató 

Főosztály fenti e-mail címére megérkezik és a pályázat a pályázati kiírásban feltüntetett 

valamennyi formai és tartalmi feltételeinek megfelel. Az e-mailben fel kell tüntetni a pályázati 

adatbázisban szereplő azonosító számot (SZ/173/01155-1/2022.), valamint a feladatkör 

megnevezését (helyszíni ellenőr). 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. január 31. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

- https://www.kormanyhivatal.hu/hu/szabolcs-szatmar-bereg - 2022. január 10. 

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a 

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/szabolcs-szatmar-bereg honlapon szerezhet.  

 

 

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/szabolcs-szatmar-bereg%20-%202022

