
Somogy Megyei Kormányhivatal  

állást hirdet 
 

hatósági állatorvos  

álláshelyének betöltésére. 
 

 

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű kormányzati szolgálati 

jogviszony, 6 hónap próbaidő kikötésével 

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

 

A munkavégzés helye: a Somogy Megyei Kormányhivatal illetékességi területe (székhelyek: 

Kaposvár, Marcali, Nagyatád, Siófok) 

 

Az álláshelyen ellátandó feladatkörök: 

Állat-egészségügyi, állatvédelmi és élelmiszer-biztonsági hatósági feladatok 

 

Ellátandó feladatok: 

Az állategészségügyi, járványügyi, állatvédelmi és élelmiszer higiéniai jogszabályokban, egyéb 

utasításokban foglalt ellenőrzési, felügyeleti és adminisztrációs feladatok ellátása. 

 

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 

kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Kit.), valamint a Somogy 

Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók. 

 

Amit kínálunk:  

- versenyképes fizetés, 

- öt év munkavégzés után 3 havi illetménynek megfelelő összegű álláshelyi elismerés, amely a 

későbbiekben ismétlődik, 

- húsz év szolgálati jogviszonytól kezdődően ötévente szolgálati elismerés, amely az idő 

múlásával 2-7 havi illetmény összegének felel meg, 

- rendszeres belföldi és külföldi képzési lehetőség. 

 

A kormánytisztviselőnek alanyi jogon járó juttatások: 

• cafeteria-juttatás (évente bruttó 250.000 Ft) 

• bankszámla-hozzájárulás, 

• 50%-os utazási kedvezmény/munkába járás költségtérítés, 

Gyermek születése, nevelése estén: 

• családalapítási- (gyermekszületés esetén egyszeri bruttó 200.000 Ft-os támogatás), 

• gyermeknevelési- (kedvezményezett gyermek esetén évente a mindenkori minimálbérnek 

megfelelő összegű támogatás /idén bruttó 200.000 Ft/, a második és további gyermekekre 

figyelemmel évente ezen összegen felül gyermekenként a mindenkori minimálbér összegének 

35%-a /idén bruttó 70.000 Ft/, 

• iskolakezdési támogatás (kedvezményezett gyermek esetén évente igényelhető támogatás, 

amely gyermekenként a mindenkori minimálbér összegének 45%-a /idén bruttó 90.000 Ft/. 

Kiemelkedő munkateljesítmény esetén motivációs elismerés adható. 

 

 



Feltételek: 

• Magyar állampolgárság, 

• Cselekvőképesség, 

• Büntetlen előélet, 

• Felsőoktatásban agrár képzési területen szerzett állatorvos szakképzettség 

• Egészségügyi alkalmasság. 

 

Elbírálásnál előnyt jelent: 

• Min. 1 év szakmai tapasztalat  

• B kategóriás jogosítvány, 

• Közigazgatási alap- illetve szakvizsga, 

• Szakállatorvosi képesítés  

Pályakezdők jelentkezését is várjuk! 

 

Elvárt kompetenciák: 

• Jogszabály értelmezés és alkalmazás, 

• Pontos, precíz munkavégzés, 

• Problémamegoldó képesség, 

• Jó kommunikációs készség, 

• Csapatban való munkavégzés. 

 

Benyújtandó iratok, igazolások: 

• Fényképpel ellátott, a jelentkező személyi adatait tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz a 

87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklet szerint, bérigény megjelölésével (szem előtt tartva a Kit. 

illetmény megállapítására vonatkozó előírásait),  

• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, 

• Iskolai végzettséget igazoló okmányok másolatai, 

• Nyilatkozat, mely szerint a benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben foglalt személyes adatainak 

az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 

• Nyilatkozat annak tudomásulvételéről, hogy az álláshelyen ellátandó feladatkör vagyonnyilatkozat-

tételi kötelezettség alá esik. 

 

Az álláshely betölthetőségének időpontja: az álláshely a jelentkezések elbírálását követően 

azonnal betölthető. 

 

Benyújtási határidő: 2022. március 31. 

Az álláshirdetéssel kapcsolatosan további információt dr. Tóth Szabolcs főosztályvezető nyújt, a 

82/795-632 telefonszámon vagy a toth.szabolcs@somogy.gov.hu e-mail címen. 

 

A jelentkezés benyújtásának módja: 

• Postai úton, a Somogy Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Nagy 

Imre tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a „Jelentkezés hatósági állatorvos álláshirdetésre”. 

• Elektronikus úton Dr. Neszményi Zsolt kormánymegbízott részére a hivatal@somogy.gov.hu e-mail 

címen keresztül. 

 

A felvételi eljárás, a jelentkezések elbírálásának módja, rendje: a Somogy Megyei Kormányhivatal 

fenntartja azt a jogot, hogy a meghirdetett állásra történő jelentkezést eredménytelennek nyilvánítja. 

 

Egyéb lényeges információ: Az álláshirdetés a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. 

törvény hatálya alá esik, így a foglalkoztatás kormányzati szolgálati jogviszony keretei között történik. 

Az álláshirdetés elbírálásával kapcsolatos adatkezelésre a Somogy Megyei Kormányhivatal 

honlapjának Dokumentumok/Dokumentumtár/Általános információk/Tájékoztatók mappájában 

található adatkezelési tájékoztatója tartalmaz részletes információkat. 



 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy 

honlapon szerezhet. 


