
 
 
 

 

A  

 

ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 

 

a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 83. §-a alapján  

pályázatot hirdet 

a 

Lenti Járási Hivatal 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 

Osztályvezetői – járási főállatorvosi feladatok 

ellátása érdekében  

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama: 

Határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony (próbaidő 6 hónap) 

 

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Zala Megyei Kormányhivatal, Lenti Járási Hivatal illetékességi területe 

Az álláshelyen ellátandó feladatkörök: 

Hatósági főállatorvosi feladatkörbe tartozó feladatok 

Élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkör 

Ellátandó feladatok: 

A Zala Megyei Kormányhivatal Lenti Járási Hivatala Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztályának feladat- és hatáskörébe tartozó hatósági fő-állatorvosi 

feladatok teljes körű ellátása (hatósági eljárások és ellenőrzések lefolytatása, az ezekkel 

kapcsolatos adminisztrációs feladatok végzése).  

 

Vezetési, koordinációs feladatok: 

Vezeti az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályt, irányítja és ellenőrzi az 

osztály tevékenységét; folyamatosan elemzi a feladatok végrehajtásával kapcsolatos szakmai, 

gazdasági információkat; Irányítja a járás illetékességi területén működő jogosult állatorvost; 



meghatározza az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályhoz beosztott 

kormánytisztviselők feladatait, ellenőrzi azok teljesítését; beszámoltatja a járás illetékességi 

területén működő jogosult állatorvost, az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 

Osztályhoz beosztott kormánytisztviselőket a szervezeti egységnél végzett munkákról, 

gondoskodik a hivatali fegyelem megtartásáról; javaslatot tesz az irányítása alá tartozó 

dolgozók feladataira, munkakörére; kialakítja az Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztály belső munkarendjét és külső kapcsolatrendszerét; figyelemmel 

kíséri és szervezi az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály feladatainak 

végrehajtását; ellátja felelősségi körében a vezetői és folyamatba épített ellenőrzési 

feladatokat. 

Szakmai feladatok: 

 statisztikai és egyéb adatok felhasználásával és elemzésével segíti és előkészíti a járási 

hivatalvezető és a megyei főállatorvos döntéshozatalát, elkészíti az ehhez szükséges 

jelentéseket, végrehajtja a döntéseket és tájékoztatást ad azok végrehajtásáról; 

 meghatározza az osztályához tartozó dolgozók ellenőrzési, mintavételi stb. feladatait; 

 gondoskodik a közigazgatási hatósági eljárás tekintetében az eljárás lefolytatásának és 

a döntés előkészítésének jogszerűségéről; 

 biztosítja a szolgálati út betartásával az együttműködést a megyei szakmai felettes 

szervével,  

 teljesíti az egyes feladatokhoz kapcsolódó nyilvántartási, ellenőrzési, elszámolási, 

jelentési, adminisztratív kötelezettségeket; 

 felelős az internetalapú alrendszerek folyamatos feltöltéséért, a járás éves ellenőrzési 

tervében foglaltak betartásáért, a járás éves ellenőrzési jelentésének elkészíttetéséért, a 

megfelelő módon történt nyilvántartási, ellenőrzési, elszámolási, jelentési, 

adminisztratív kötelezettségekért. 

 az idevonatkozó jogszabályokban meghatározott esetekben élelmiszerlánc-

biztonsággal kapcsolatos feladatai során elvégzi a nyilvántartásba vételeket, 

engedélyek, szakhatósági állásfoglalások kiadását 

 dönt az állami kártalanításokról ötmillió forintot meg nem haladó értékig 

 vezeti az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályt 

 a nemzetközi állatszállítások ellenőrzése, igazolások kiadása, dokumentálása 

 az állatállományok betegségektől, fertőzésektől való mentességének igazolása 

 az állatok azonosítási és nyilvántartási rendszerének ellenőrzése 

 a hazai és nemzetközi informatikai rendszerek használata és működtetése  

 járványvédelemmel kapcsolatos intézkedések foganatosítása, azok betartásának 

ellenőrzése 

 állatvédelemmel kapcsolatos feladatok végrehajtása 

 a járásban dolgozó jogosult állatorvosok jogszabályban meghatározott feladatainak 

ellenőrzése 

 elrendelt állategészségügyi vizsgálatok, kezelések ellenőrzése 

 élelmiszer-higiéniával, élelmiszerlánc-biztonsággal kapcsolatos feladatok 

 (húsvizsgálat, élelmiszer-fertőzés, vízminőség stb.) 

 takarmányok higiéniájával, előállításával, forgalmazásával kapcsolatos ellenőrzések 

 az állati eredetű melléktermék kezelésének, ártalmatlanná tételének ellenőrzése 

 éves monitoring vizsgálatok végrehajtásának megszervezése, végrehajtásának 

ellenőrzése 



 
 
 

 a laboratóriumi szállításra behozott különböző vizsgálati anyagok biztonságos 

elszállításához, dokumentálásához szükséges feladatok 

 minden további olyan feladat, amelyet az idevonatkozó uniós és hazai jogszabályok az 

állategészségügy, az állatvédelem és az élelmiszer/takarmány előállítás, forgalmazás 

során a járások hatáskörébe sorol 

 

Jogállás, illetmény és juttatások: 

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

2018. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Kit.) és a Zala Megyei Kormányhivatal hatályos 

Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.  

 

Pályázati feltételek: 

- Magyar állampolgárság, 

- Cselekvőképesség, 

- Büntetlen előélet, (a Kit. 82.§ szerinti 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 

bizonyítvány) 

- Egyetem, állatorvos végzettség 

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 (https://kozigallas.gov.hu/oneletrajz%20sablon%20v1.7%20KSZF.xlsx) 

- motivációs levél  

- iskolai végzettséget, idegen nyelv tudását igazoló okmányok másolatai  

- Nyilatkozata, mely szerint benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben foglalt 

személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul; 

Az álláshely betölthetőségének időpontja: 

Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 

Munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

A Zala Megyei Kormányhivatal család- és gyermekbarát juttatási és támogatási rendszert 

működtet (pl. gyermeknevelési támogatás, iskolakezdési támogatás, munkába járáshoz és 

bankszámla használathoz költségtérítést biztosított stb.)  A cafetéria juttatás éves összege 

2020-ban bruttó 200.000 Ft. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 31.  

https://kozigallas.gov.hu/oneletrajz%20sablon%20v1.7%20KSZF.xlsx


 
 
 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további szakmai információt Drávecz Marianna járási 

hivatalvezető asszony nyújt, dravecz.marianna@zala.gov.hu, illetve a 92/551-730-as 

telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  

- Postai úton, a pályázatnak a Zala Megyei Kormányhivatal címére történő 

megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső utca 10. ). Kérjük a 

borítékon feltüntetni a feladatkör megnevezését,  

vagy 

- Elektronikus úton Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott asszony részére címezve a 

humanpolitika@zala.gov.hu e-mail címen keresztül. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 15. 

 

A jelentkezés elbírálásának módja, rendje: 

A munkáltató a feladat elvégzésére a jogszabálynak megfelelő végzettséggel rendelkező 

jelöltek közül - személyes elbeszélgetés alapján - választja ki a felvételre javasolt jelöltet. A 

jelölt kiválasztását követően felvételi kezdeményezési és jóváhagyási folyamat után kerül 

felvételre a jelentkező. 

  
 

mailto:dravecz.marianna@zala.gov.hu
tel:92551730

