
Heves Megyei Kormányhivatal 

 

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

pályázatot hirdet 

 

Gyöngyösi Járási Hivatala 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 

 

húsvizsgáló szaksegéd 

 

munkakör betöltésére 

 

A jogviszony időtartama: 

 

Határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony 

 

Foglalkoztatás jellege: 

 

Teljes munkaidő 

 

A munkavégzés helye: 

 

3200 Gyöngyös, Deák Ferenc út 17/2. 

 

Az álláshely betöltője által ellátandó feladatok: 

 

A Heves Megyei Kormányhivatal Gyöngyösi Járási Hivatala feladat- és hatáskörébe tartozó 

állategészségügyi és állatvédelmi feladatok ellátása. 

 

Az álláshelyhez tartozó főbb tevékenységi körök: 

 

A Heves Megyei Kormányhivatal Gyöngyösi Járási Hivatala által felügyelt létesítményekben 

a vágóhidakra beszállított, levágott állatokkal és feldolgozott termékekkel kapcsolatos 

húsvizsgálati feladatokban való közreműködés hatósági állatorvos irányítása és felügyelete 

mellett élőállat vizsgálata, a beszállított élőállatok dokumentumainak ellenőrzése, a 

dokumentáció vezetése, az élőállatok vágás előtti ante mortem vizsgálatának elvégzése, 

húsvizsgálati tevékenységgel kapcsolatos szakmai nyilvántartások vezetése, monitoring vagy 

hatósági vizsgálatokhoz szükséges mintavétel, a minták továbbítása, közreműködés az 

állatszállító járművek alkalmasságának ellenőrzésében, valamint az élőállat lerakodás 

felügyeletében, rész-húsvizsgálatok elvégzése, az ennek során észlelt normálistól való 

eltérések azonnali jelzése a hatósági állatorvosnak, élelmiszer feldolgozás (húsok hűtése, 

csontozása, darabolása, valamint késztermék gyártása) során ellenőrzések végzése, az ennek 

során tapasztalt elváltozások jelentése a hatósági állatorvosnak. 

 

Jogállás, illetmény és juttatások: 

 

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

2018. évi CXXV. törvény, valamint a Heves Megyei Kormányhivatal Közszolgálati 

szabályzata rendelkezései az irányadók. 

 

A Heves Megyei Kormányhivatal a kormányzati szolgálati jogviszonyban a családalapítást, az 

iskolakezdést és a gyermeknevelést érdemi módon segítő, a mindenkori minimálbérhez 



illeszkedő összegű plusz pénzbeli juttatásokat, (gyermeknevelési támogatás, iskolakezdési 

támogatás, családalapítási támogatás), évente (illetve a foglalkoztatásban töltött időszak 

arányában) cafetéria-juttatást biztosít, emellett a jogviszonyban töltött időtartam alapján a 

havi illetmény összegén alapuló szolgálati elismerést és álláshelyi elismerést biztosít. 

 

Pályázati feltételek: 

 

 Magyar állampolgárság, 

 Cselekvőképesség, 

 Büntetlen előélet, 

 Legalább középfokú végzettség (ezen belül: érettségi végzettséggel mezőgazdasági 

ágazati tevékenységet végző szakközépiskolában szerzett érettségi végzettség, vagy 

érettségi végzettség és egészségügyi, mezőgazdasági, élelmiszeripari, kereskedelemi 

szakmacsoportba tartozó, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett 

szakképzettség), 

 Felhasználói szintű számítógépes ismeretek, 

 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

 SARS-CoV-2 koronavírus elleni védőoltás, a koronavírus elleni védőoltásnak az 

állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező 

igénybevételéről szóló 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet alapján. 

 

 

A pályázati elbírálásnál előnyt jelent:  

 

 Élelmiszeripari, kiemelten húsipari szakterületen szerzett képesítés, illetve hasonló 

területen szerzett gyakorlati tapasztalat 

 

Elvárt kompetenciák: 

 

 Kiváló szintű, magas fokú önálló munkavégzésre való képesség,  

 Együttműködési és konfliktuskezelési képesség,  

 Jó szóbeli és írásbeli kifejezőképesség, felelősségtudat, pontosság, hivatástudat, 

 Jó stressztűrő képesség. 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 

 Fényképpel ellátott, a pályázó személyi adatait tartalmazó, részletes szakmai 

önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint, 

 Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratok másolata,  

 Vagyonnyilatkozat tétel vállalásáról szóló jognyilatkozat, 

 Adatkezelési hozzájárulás a pályázati eljárásban szereplő adatok kezelése 

vonatkozásában. 

 

Az álláshely betölthetőségének időpontja:  

 

Az álláshely legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

 

A pályázat benyújtásának határideje:  2022. február 18. 

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Eperjesi József járási 

főállatorvos nyújt, a +36 (37) 500-304 telefonszámon. 



 

Kiemelten felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a jogviszony létesítésének feltétele a 

koronavírus elleni védőoltás (kétdózisú oltóanyag esetén mindkét dózis) felvétele. 

 

A pályázatok benyújtásának módja: 

 

Kizárólag elektronikus úton dr. Fónagy-Virág Ákos jogi, humánpolitikai és koordinációs 

főosztályvezetőnek címezve a koordinacio@heves.gov.hu elektronikus címre. 

 

A pályázat benyújtásakor a pályázónak hivatkoznia kell a betölteni kívánt munkakörre. 

Pályázati dokumentumként kizárólag pdf. vagy doc (docx) formátumú elektronikus 

dokumentumok nyújthatók be. A határidőn túl, illetve a megadottól eltérő formátumban 

benyújtott pályázat, illetve a pályázat bármely mellékletének hiánya automatikusan és külön 

értesítés nélkül a pályázat figyelmen kívül hagyását eredményezheti. 

 

A pályázat elbírálásának határideje:  2022. február 28. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
 

Heves Megyei Kormányhivatal honlapja 

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

 

A jogviszony létesítéséhez 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges. 

A határidőn túl benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A pályázatokat 

csak akkor tekintjük érvényesnek és kerülnek elbírálásra, amennyiben valamennyi – jelen 

felhívásunkban feltüntetett – formai és tartalmi feltételnek megfelelnek. A kiírt álláshelyre 

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszonyt létesítünk 6 hónap próbaidő 

kikötésével.  

 

Kérjük, hogy az álláspályázattal kapcsolatos adatkezelési tájékoztatót a pályázat 

benyújtását megelőzően tekintse meg az alábbi linken. 

https://www.kormanyhivatal.hu/download/2/8b/d6000/he_kor_72_4_Adatkezele%CC%81si%20ta%CC%

81je%CC%81koztato%CC%81_%C3%A1ll%C3%A1sp%C3%A1ly%C3%A1zatok_alairt.pdf#!DocumentBro

wse 

 

Kérjük, hogy pályázat benyújtása esetén az alábbi linken található adatkezelési 

hozzájárulást szíveskedjen megtenni. 

https://www.kormanyhivatal.hu/download/6/8b/d6000/Aadatkezel%C3%A9si_hozz%C3%A1j%C3%A1r

ul%C3%A1s_%C3%A1ll%C3%A1sp%C3%A1ly%C3%A1zat.docx#!DocumentBrowse 

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a pályázat benyújtása során kizárólag a fenti minta szerint 

benyújtott adatkezelési nyilatkozatot fogadja el Hivatalunk! 
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