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A Fejér Megyei Kormányhivatal 
Székesfehérvári Járási Hivatal  

pályázatot hirdet 
 

hatósági állatorvos 
 

munkakör betöltésére. 

 
Az állami szolgálati jogviszony időtartama: 

Határozatlan idejű, 6 hónap próbaidő kitöltésével. 

 

Foglalkozás jellege:  
 Teljes munkaidő 

 

Munkavégzés helye:  
Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály, 
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály   
8000 Székesfehérvár, Csíkvári u. 15-17. 

 

Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X.20.) Korm. rendelet alapján a 
munkakör betöltője által ellátandó feladatkör: 
A Korm. rendelet 1. melléklet szerint 3. pontja szerinti állat-egészségügyi és élelmiszer-biztonsági 
feladatkör. 

 

Ellátandó feladatai:  
Hatósági állatorvosi tevékenység ellátása. 

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 
Hatósági feladatok vonatkozásában a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek érdemi döntése, 
intézése, különösen a hatósági állatorvosi tárgyú jogszabályok megvalósulásának ellenőrzése. 

 

Jogállás, illetmény és juttatások: 
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra az állami tisztviselőkről szóló 
2016. évi LII. törvény rendelkezései az irányadóak. 

 

Pályázati feltételek: 

• magyar állampolgárság, 
• cselekvőképesség, 
• büntetlen előélet, 
• egyetem, felsőoktatásban szerzett szakirányú végzettség, 
• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása. 

 
Pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

• B kategóriás jogosítvány, 
• idegen nyelv ismerete, 
• felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások). 
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Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
• a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. számú melléklet szerinti, fényképpel ellátott részletes 

szakmai önéletrajz, 
• végzettséget igazoló dokumentumok másolata, 
• három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány. 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:  Elbírálást követően azonnal. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 30. 
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Dr. Lukács Ákos osztályvezető nyújt a 
(22) 511 173 vagy +36 30 816 13 80 telefonszámon. 

 

Elbírálás határideje: 2018. május 15. 
 
A pályázatok benyújtásának módja: 

• postai úton, pályázatnak a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala 
Agrárügyi Főosztály, Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály  

8000 Székesfehérvár, Csíkvári u. 15-17.; 

• elektronikus úton Dr. Lukács Ákos osztályvezető részére az 

allategeszsegugy.szekesfehervar@fejer.gov.hu 

e-mail címen keresztül; 

• személyesen, Dr. Lukács Ákos osztályvezető, 8000 Székesfehérvár, Csíkvári u. 15-17. 


