
Vas Megyei Kormányhivatal Körmendi Járási Hivatal 
                            

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

Vas Megyei Kormányhivatal Körmendi Járási Hivatal 
Népegészségügyi Osztály 

 

Közegészségügyi és járványügyi szakügyintéző 
(népegészségügyi feladatok) 

munkakör betöltésére. 

 
Pályázati feltételek: 

• Magyar állampolgárság, 

• Cselekvőképesség, 

• Büntetlen előélet, 

• Felsőoktatásban szerzett orvos- és egészségtudományi, jogi, közszolgálati, 
gazdaságtudományi, természettudományi, műszaki, társadalomtudományi 
szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és egészségügyi 
szakmacsoportba tartozó felsőfokú szakképesítés. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

• Főiskolai szintű közegészségügyi járványügyi felügyelő, vagy népegészségügyi 
ellenőr szakképzettség. 

• Népegészségügyben, vagy közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat  

Előnyt jelentő kompetenciák: 

• Jó szóbeli és írásbeli kifejezőképesség 

• Etikus magatartás és megbízhatóság 

• Precíz, önálló, alapos munkavégzés és terhelhetőség 

• Együttműködési készség 

• Problémamegoldó készség 

Ellátandó feladatok: 

A fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2020. (II.28) 
MvM utasítás 51. pontja alapján, valamint a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 
29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 6. pontja alapján a feladatkör betöltője által ellátandó 
feladatkör: népegészségügyi feladatok/közegészségügyi-járványügyi feladatok. 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

Egészségügyi igazgatási és hatósági tevékenységek: járványügy, kórházhigiéne, település-és 
környezetegészségügy, kémiai biztonság, gyermek- és ifjúságegészségügy, élelmezés- és 
táplálkozás-egészségügy, egészségfejlesztés. 

 



Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi 
CXXV. törvényben, valamint a vas Megyei Kormányhivatal közszolgálati szabályzatában 
meghatározottak az irányadóak. 

A munkavégzés helye:  

Vas Megyei Kormányhivatal Körmendi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály  

Címe: 9900 Körmend, Szabadság tér 4. 

A Kinevezés határozatlan időre, illetve teljes munkaidőben történő foglalkoztatásra szól, 6 
hónap próbaidő kikötésével.     

A pályázati anyaghoz kérjük csatolni: 

- színes fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajzot (önéletrajz minta elérhetősége: 
www.kormanyhivatal.hu/hu/vas a honlap főoldalának jobb oldalán, a „Közszolgálati önéletrajz” 
ablakon keresztül, 

- iskolai végzettséget és képesítést igazoló bizonyítvány(ok) másolatát,        
- motivációs levelet, 
- 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt (vagy igénylőlapot igazoló szelvényt) 
- pályázó nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatait a pályázat 

elbírálásában résztvevő személyek megismerhetik.   
 

A meghirdetett állás betöltésének feltétele: a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. 
törvény 84. §(1) és (4) bekezdésének való megfelelést igazoló 90 napnál nem régebbi hatósági 
erkölcsi bizonyítvány, melyet legkésőbb a jogviszony létesítésekor eredeti példányban be kell nyújtani. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását 
követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 15. 

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton vagy személyesen a pályázatnak a Körmendi 
Járási Hivatal hivatalvezetője részére történő eljuttatásával (9900 Körmend Szabadság tér 7.) Kérjük a 
borítékon feltüntetni: „ Közegészségügyi és  járványügyi pályázat” 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kovács Boglárka a Körmendi Járási Hivatal 
Népegészségügyi Osztály vezetője nyújt, a 94/594-283, vagy a 30/473-4391 - es telefonszámon. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 28. 

A pályázati felhívás közzétételre kerül a közszféra állásportálján is a (www.kozigallas.hu) oldalon. 
Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, a kormányhivatal honlapján közétett 
pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni. 
 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas
http://www.kozigallas.hu/

