
A Fejér Megyei Kormányhivatal 

 

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

pályázatot hirdet a  

 

Fejér Megyei Kormányhivatal 

 Agrárügyi Főosztály 

igazgatási ügyintéző/szakügyintéző 

munkakör betöltésére. 

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama: 

Határozott idejű kormányzati szolgálati jogviszony – 2022. október 12-ig. 

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

A munkavégzés helye: Fejér Megyei Kormányhivatal  

 Agrárügyi Főosztály 

 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 

8000 Székesfehérvár, Csíkvári út 15-17. 

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 

Agrárügyi igazgatási feladatkörök. 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

Adminisztratív, igazgatási tevékenységek. 

Jogállás, illetmény és juttatások: 

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

2018. évi CXXV. törvény, valamint a Fejér Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata 

rendelkezései az irányadók. 
 

Pályázati feltételek: 

 Magyar állampolgárság, 

 Cselekvőképesség, 

 Büntetlen előélet, 

 Középfokú/Felsőfokú képzettség: a) érettségi végzettség, vagy b) rendészeti és 

közszolgálati, közgazdasági, informatikai, ügyviteli ágazati tevékenységet végző 

szakközépiskolában szerzett érettségi végzettség, vagy c) felsőoktatásban szerzett 

szakképzettség. 

 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

 Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeret. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 titkársági vagy igazgatási tapasztalat, 



 mezőgazdasági igazgatási gyakorlat, 

 közigazgatási hatósági tapasztalat, 

 Poszeidon program ismerete, 

 B kategóriás jogosítvány. 

 

A pályázat részekét benyújtandó iratok, igazolások: 

 fényképes szakmai önéletrajz, 

 iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolatai, 

 erkölcsi bizonyítvány másolata, vagy annak igénylését igazoló irat (3 hónapnál nem 

régebbi erkölcsi bizonyítvány speciális KIT 2019 alap megjelöléssel) 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázat elbírálását követően betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 12. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt, hivatali munkaidőben: 

Dr. Juhász Attila, telefon: 22-511-164 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 

 

A pályázatot elektronikus úton a Fejér Megyei Kormányhivatal Jogi, Humánpolitikai és 

Koordinációs Főosztályára a szervezes@fejer.gov.hu e-mail címre kérjük eljuttatni.  

Az előszűrés az önéletrajz alapján történik; a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt a 

foglalkoztatott személyéről; a kinevezésre 6 hónap próbaidő kikötésével kerül sor; a pályáztató 

fenntartja magának a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. április 16. 

 


