
Iktatószám: BO/06/03808-1/2022. 

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 

Miskolci Járási Hivatal  

Népegészségügyi Osztály szervezeti egységébe 

közegészségügyi-telepegészségügyi szakügyintéző 

feladatkör betöltésére.  

 

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:  

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony 

Foglalkoztatás jellege:  

teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály 

3530 Miskolc, Meggyesalja u. 12. 

Az álláshelyen ellátandó feladatok: 

A Miskolci Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály feladatkörébe tartozó népegészségügyi  

(közegészségügyi-telepegészségügyi) feladatok ellátása. 

A feladatkörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:  

Jogszabályban meghatározott hatósági, szakhatósági feladatok elvégzése, nyilvántartások vezetése, 

adatszolgáltatások elkészítése, ellenőrzések végzése, mintavételezés. Építésügyi, kereskedelmi 

működési, telepengedélyezési, kereskedelmi szálláshelyek üzemeltetése, piacok, vásárok, zenés és 

táncos rendezvénytartás, sportlétesítmények biztonságtechnikai bejárása, a környezetvédelmi, 

természetvédelmi és vízügyi (vízjogi engedélyezések, hulladékkezelés engedélyezése, állatkertek 

működési engedélyezése, felszín alatti vizek védelmével kapcsolatos engedélyezési eljárások), 

valamint kármentesítések, szennyvíziszapok termőföldön való felhasználásának engedélyezési 

ügyekben a közegészségügyi szakhatósági állásfoglalások döntésre, kiadmányozásra előkészítése. 

Közfürdők üzemeltetésével kapcsolatos engedélyezés és ezek hatósági ellenőrzése, HUMVI 

szakrendszer kezelése, vízművek hatósági ellenőrzése, ivóvíz biztonsági tervek felülvizsgálata, ivóvíz 

vizsgálati tervek évenkénti jóváhagyása, vízzel érintkező anyagok ellenőrzése, temetkezéssel (külföldi 

halott szállítás, sírnyitás, exhumálás) kapcsolatos népegészségügyi feladatok ellátása. 

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 végzettség: felsőoktatásban műszaki, gazdaságtudományok, 

természettudományi, agrár, orvos- és egészségtudományi képzési területen szerzett 



szakképzettség, vagy felsőoktatásban közigazgatási, rendészeti és katonai képzési 

területen, valamint az államtudományi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy 

felsőoktatásban jogi képzési területen szerzett szakképezettség 

• 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 

• legalább 1 év szakmai tapasztalat 

• B-kategóriás gépjárművezetői engedély 

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 

• 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, mely szerint a benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben foglalt  

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 legkorábban 2023. február 15. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. január 16.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Bajáky Zsuzsanna Andrea osztályvezető 

tud nyújtani a +3646/354-611-es telefonszámon (189. mellék). 

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/              

03808/2022., valamint a feladatkör megnevezését: közegészségügyi-telepegészségügyi 

szakügyintéző. 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A bizalmasan kezelt pályázatok a beérkezést követő 30 napon belül kerülnek elbírálásra. 

Az érvényes pályázatot benyújtók közül kiválasztott pályázók a munkáltató képviselőjével személyes 

konzultáción vesznek részt.  

A pályáztató fenntartja azt a jogot, hogy megfelelő pályázat hiányában a pályázati eljárást 

eredménytelennek nyilvánítsa. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. február 14.  



A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kormanyhivatal.hu – 2022. december 

23. 

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/

