
Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal  
                         

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

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal  
Sárospataki Járási Hivatal  

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 
 

hatósági állatorvos  

feladatkör betöltésére.  

 

A feladatkörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Sárospataki Járási Hivatala Élelmiszerlánc-
biztonsági és Állategészségügyi Osztályának feladat- és hatáskörébe tartozó hatósági állatorvosi 
feladatok teljes körű ellátása (hatósági eljárások és ellenőrzések lefolytatása, az ezekkel kapcsolatos 
adminisztrációs feladatok végzése).  

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony  
                         
Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye, 3950 Sárospatak, Kossuth Lajos utca 46.  

Ellátandó feladatok: 

Élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkör (hatósági állatorvos)  

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 Vármegyei Kormányhivatal 
Közszolgálati Szabályzata az irányadók.  
                         
Pályázati feltételek: 

 magyar állampolgárság, 

 cselekvőképesség, 

 büntetlen előélet, 

 egyetem, állatorvos szakképzettség,  

 vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

 összeférhetetlenségi eljárás lefolytatása, 
 egészségügyi alkalmasság, 
 MS Office irodai alkalmazások és levelező rendszerek felhasználói szintű ismerete 
 B kategóriás jogosítvány  

 



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 adataira vonatkozó szabályokról, valamint a 
kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV. 23.) 
Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint  

 motivációs levél  

 3 hónapnál nem régebbi – a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 82. §-a 
szerinti kizáró okot nem tartalmazó (speciális) – hatósági erkölcsi bizonyítvány, illetve az 
igazoló szelvény arról, hogy az igénylése megtörtént  

 iskolai, illetve egyéb végzettséget, idegen nyelvtudást igazoló okmányok másolatai  

 nyilatkozat arról, hogy a benyújtott önéletrajzban és a csatolt mellékletekben szereplő 
személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul 

 nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik 

 nyilatkozat annak tudomásulvételéről, hogy az álláshelyi feladat vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettség alá esik 

 nyilatkozat összeférhetetlenségről  

A feladatkör betölthetőségének időpontja: 

A feladatkör a pályázatok elbírálását követően legkorábban 2023. április 20. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje:  2023. március 17. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Moldvay Csongor nyújt, a 47/795-044-es 
telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  

 Postai úton, a pályázatnak a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal címére 
történő megküldésével (3525 Miskolc, Városház tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BO/06/00412-2/2023., valamint a 
munkakör megnevezését: hatósági állatorvos.  

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 

 
A bizalmasan kezelt pályázatok a beérkezést követő 30 napon belül kerülnek elbírálásra. 

Az érvényes pályázatot benyújtók közül kiválasztott pályázók a munkáltató képviselőjével személyes 

konzultáción vesznek részt.  
A pályáztató fenntartja azt a jogot, hogy megfelelő pályázat hiányában a pályázati eljárást 

eredménytelennek nyilvánítsa. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. április 17. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

 
A pályázat a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény hatálya alá esik, így a 

foglalkoztatás kormányzati szolgálati jogviszony keretei között történik. 
A foglalkoztatóval kapcsolatban további információ a www.kormanyhivatal.hu honlapon található. 

 

http://www.kormanyhivatal.hu/

