
Iktatószám: BO/06/01505-2/2021. 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
 

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

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
Encsi Járási Hivatal  

Népegészségügyi Osztályán 
 

járási tisztifőorvos 
 

feladatkör betöltésére.  
 

 

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:  

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony. 
 

Foglalkoztatás jellege:  

teljes munkaidő. 
 

A vezetői megbízás időtartama: 

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.  

 

A munkavégzés helye: 

3860 Encs, Petőfi út 75. 
 

Ellátandó feladatok: 

járási tisztifőorvos feladatellátás, az Encsi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának vezetése. 

 

A feladatellátáshoz tartozó főbb tevékenységi körök:  

A fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2020. (II. 28.) 

MvM utasítás VI. fejezete 79. §-ában foglaltak értelmében ellátja a hivatal feladat- és hatáskörét 

érintő, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló törvényben, a fővárosi és megyei 

kormányhivatal, valamint a járási hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, valamint az 

egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló kormányrendeletben és egyéb külön 

jogszabályokban meghatározott feladatokat. 
 

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi 

CXXV. törvény, a kormányzati igazgatási létszámgazdálkodásról, valamint a kormányzati igazgatási 

szerveket és azok foglalkoztatottjait érintő egyes személyügyi kérdésekről szóló 88/2019. (IV. 23.) 

Korm. rendelet és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzatának 

rendelkezései az irányadók.  
 

Pályázati feltételek: 

• magyar állampolgárság 
• cselekvőképesség 
• büntetlen előélet 
• felsőfokú képesítés – felsőoktatásban szerzett általános orvos, higiénikus orvos vagy 

fogorvos szakképzettség és szakorvosi képesítés 
• vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása 
• összeférhetetlenségi eljárás lefolytatása 



• egészségügyi alkalmasság 
• MS Office irodai alkalmazások és levelező rendszerek felhasználói szintű ismerete. 

 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

• közigazgatási alap-, illetve szakvizsga  
• az ellátandó szakterület hatásköri feladataihoz kapcsolódó szakterületen szerzett szakmai 

tapasztalat és gyakorlati idő 
• B kategóriás vezetői engedély és gépjárművezetői gyakorlat. 

 

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 irataira vonatkozó szabályokról, valamint a 

kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV. 23.) 

Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint 
• motivációs levél 
• három hónapnál nem régebbi – a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 

82. §-a szerinti kizáró okot nem tartalmazó (speciális) – hatósági erkölcsi bizonyítvány 
• 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 a feladatkör vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettség alá esik 
• nyilatkozat összeférhetetlenségről. 

 

A feladatkör betölthetőségének időpontja: 

A feladatkör a pályázatok elbírálását követően – a közigazgatási minőségpolitikáért és 

személyzetpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium közigazgatási államtitkárának 

jóváhagyásával – azonnal betölthető.  
 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 30. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bene-Czeglédi Natália járási hivatalvezető tud 

nyújtani a +3646/795-665-es telefonszámon. 
 

A pályázatok benyújtásának módja:  

•  postai úton a pályázatnak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal címére történő 

megküldésével (3525 Miskolc, Városház tér 1.).  
  Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisában szereplő azonosító számot: 

BO/06/01505-2/2021., valamint a feladatkör megnevezését: járási tisztifőorvos. 
 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 

Az érvényes pályázatot benyújtók közül kiválasztott pályázók a munkáltatói jogkör gyakorlója 

képviselőjével személyes konzultáción vesznek részt. A feladatkör a közigazgatási minőségpolitikáért 

és személyzetpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium közigazgatási államtitkárának 

jóváhagyását követően tölthető be. A pályáztató fenntartja azt a jogot, hogy megfelelő pályázat 

hiányában a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 30. 
 

 



A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

www.kormanyhivatal.hu – 2021. május 11. 
 

 

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/

