
A Veszprém Megyei Kormányhivatal 

 

a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 83. § (1) bekezdése alapján  

      

pályázatot hirdet az 

 

Agrárügyi Főosztály 

Földművelésügyi Osztályánál 

 

vadászati ügyintéző 

 

feladatkör betöltésére. 

 

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama: 

Határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony 

 

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

 

Munkavégzés helye: 

Veszprém megye, 8200 Veszprém, Dózsa György u. 33. 

 

Ellátandó feladatok:  

 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztályának 

illetékességi területén ellátja a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet, illetve az 1996. évi LV. törvény 

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló jogszabály értelmében 

előírt vadászati hatósági feladatokat. 

 

A feladatkörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

Ellátja a vadászterületek és a vadászatra jogosultak nyilvántartásba vételét; vezeti a 

vadászterületek és a földtulajdonosok vadászati közösségek képviselőinek nyilvántartását; 

az adott vadfajra vonatkozó vadászati idényt meghatározott területeken meghosszabbítja, 

illetve megrövidíti; tilalmi időben vadászatot engedélyezhet, rendelhet el; a vadászati jog 

gyakorlásával, hasznosításával összefüggésben statisztikai adatokat gyűjt, illetve szolgáltat; 

az éves vadgazdálkodási tervet, annak módosítását jóváhagyja, illetve attól a tíz százalékot 

meghaladó mértékű eltérést engedélyezi; a hatósági esküt kiveszi a hivatásos vadászoktól, 

illetve a hivatásos vadászt nyilvántartásba veszi; ellenőrzi a vadászati napló vezetését, és 

hitelesíti a vadászati naplót; elvégzi a trófeabírálatot, arról hatósági bizonyítványt ad ki; 

kiszabja a vadgazdálkodási bírságot és vadvédelmi bírságot; ellenőrzi az egyéni és társas 

vadászatokat; elrendeli az állományszabályozó vadászatot; összesíti a vadgazdálkodási 



 
 

jelentést, vadállománybecslést, feldolgozza a vadelhullás adatait, és erről az Országos 

Vadászati Adattárnak adatot szolgáltat. 

 

Jogállás, illetmény és juttatások: 

 

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

2018. évi CXXV. törvény, valamint a Veszprém Megyei Kormányhivatal Közszolgálati 

Szabályzata rendelkezései az irányadók. 

 

Pályázati feltételek: 

• Magyar állampolgárság, 

• Cselekvőképesség, 

• Büntetlen előélet, 

• Felsőfokú agrár-, természetvédelmi-, illetve vadgazda mérnöki végzettség, 

• Felhasználói szintű számítógép kezelői (irodai alkalmazás kezelői) ismeret, 

• Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, 

• B kategóriás vezetői engedély, 

• Hozzájárulás megbízhatósági vizsgálat lefolytatásához. 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

• Trófeabírálatban való jártasság, 

• Az ellátandó szakterületen szerzett szakmai tapasztalat és gyakorlati idő, 

• ECDL vizsga, 

• Közigazgatási gyakorlat. 

 

Elvárt kompetenciák: 

• Megbízhatóság, felelősségvállalás,  

• Problémamegoldó-, döntéshozatali-, és önálló munkavégzési képesség, 

• Együttműködési, konfliktuskezelési és konfliktus-megelőzési képesség, 

• Pontosság. 

 

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, 

• Motivációs levél, 

• 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 feladatkör betölthetőségének időpontja:  

A feladatkör legkorábban július 1. napján tölthető be. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 30. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Perger Miklós osztályvezető nyújt a 

06-88/590-342-es, vagy a 06-70/436-5149-es telefonszámon. 

 

A pályázat benyújtásának módja: 

• A pályázatot a csatolandó iratokkal együtt, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Jogi, 

Humánpolitikai és Koordinációs Főosztályára (8200 Veszprém, Megyeház tér 1.) kell postai 

úton benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 

számot: VE/71/01788-1/2021, valamint a munkakör megnevezését: vadászati ügyintéző. 

 

• Elektronikus úton: a Veszprém Megyei Kormányhivatal Jogi, Humánpolitikai és 

Koordinációs Főosztály vemkh.jog.human.koordinacio@veszprem.gov.hu e-mail címre. 

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:  

A beküldött pályázatok alapján kiválasztásra kerülnek azok a személyek, akik a hivatali 

vezetőkkel személyes konzultáción vesznek részt. A kinevezési jogkör gyakorlója legkésőbb 

a pályázatok benyújtásának határidejét követő 10 napon belül dönt. A pályázat eredményéről 

a döntéstől számított 8 munkanapon belül a pályázót írásban értesítjük. A kormányzati 

szolgálati jogviszony létesítésekor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 9. 

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 

www.kozigallas.hu 

mailto:vemkh.jog.human.koordinacio@veszprem.gov.hu
http://www.kozigallas.hu/

