
  

A 

Veszprém Megyei Kormányhivatal  

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

 

pályázatot hirdet 

 

a Veszprém Megyei Kormányhivatal  

Agrárügyi F őosztály 

Növény- és Talajvédelmi Osztályán  

 

Növényvédelmi  
 feladatok ellátására 

 

A kormányzati szolgálati jogviszony id őtartama:  

Határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony.  

 

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő 

 

Munkavégzés helye:  

8200 Veszprém, Dózsa György utca 33. 

  

Ellátandó feladatok: 

 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi 

Osztályának illetékességi területén ellátja a földművelésügyi hatósági és igazgatási 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet, 

továbbá az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 

alapján meghatározott növényvédelmi, növény-egészségügyi, zöldség-gyümölcs 

minőségellenőri hatósági feladatok. 

 

A feladatkörhöz tartozó f őbb tevékenységi körök: 

 

Élelmiszerlánc-felügyeleti szakigazgatási feladatkörben ellenőrzi a termelők károsítók 

ellen folytatott növényvédelmi tevékenységét, a növényvédő szer kijuttatás technikai, 

egészségügyi és kémiai biztonságát, az engedélyköteles termékek forgalmazását. 

Részt vesz a zárlati és a vizsgálatköteles nem zárlati károsítók felderítésében, 

intézkedik az ellenük való védekezésről, ellenőrzi a növényi export-import 

tevékenységet. Részt vesz az agrárkörnyezet-gazdálkodási pályázati rendszerrel, 
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valamint a kölcsönös megfeleltetéssel kapcsolatos ellenőrzésekben, és egyéb 

hatósági feladatokat lát el. Részt vesz az engedélyköteles termékek engedélyezési 

vizsgálatainak elvégzésében. 

 

Jogállás, illetmény és juttatások:  

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati 

igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései, valamint a Veszprém 

Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.  

 

Pályázati feltételek:  

• magyar állampolgárság, 

• cselekvőképesség, 

• büntetlen előélet, 

• felsőoktatásban szerzett agrár-, illetve kertészmérnök végzettség, 

• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

• B kategóriás vezetői engedély és gépjárművezetői gyakorlat. 

 

A pályázat elbírálásánál el őnyt jelent:  

• az ellátandó szakterületen szerzett szakmai tapasztalat és gyakorlati idő, 

• növényorvosi vagy növényvédelmi szakmérnök képzettség, illetve egyetemi 

szintű képzésben, növényvédelmi szakirányon szerzett végzettség, 

• közigazgatási gyakorlat, 

• felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások ismerete). 

 

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 
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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 betölthet őségének id őpontja:  

A feladatkör legkorábban 2021. december 1. napján tölthető be. 

 

A pályázat benyújtásának határideje:  2021. október 31.  

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Odor Tamás osztályvezető 

nyújt a 06-88/590-472-es, vagy a 06-20/411-0291-es telefonszámon. 

 

A pályázat benyújtásának módja:  

 

Elektronikus úton: a Veszprém Megyei Kormányhivatal Jogi, Humánpolitikai és 

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

címére. Kérjük az e-mailben feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 

számot: VE/71/02411-1/2021., valamint a feladatkör megnevezését: növényvédelmi 

feladatok. 

 

 

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. november  10. 

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye:  

www.kozigallas.hu  


