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A Békés Megyei Kormányhivatal  
Gyomaendrődi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályához 

HATÓSÁGI ÁLLATORVOS 
álláshely betöltésére munkatársat keres 

 
 
A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idő, 6 hónap próbaidővel. 
 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős  
 
A munkavégzés helye: a Békés Megyei Kormányhivatal Gyomaendrődi Járási Hivatal 
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály (5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.) 
illetékességi területén. 
 
A fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2020. 
(II. 28.) MvM utasítás alapján ellátandó feladatkör: 
50. § A kormányhivatalok szervezeti egységei az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
feladatok körében ellátják az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló törvényben, a 
földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 
kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és 
hatáskörébe tartozó feladatokat.  
 
A feladatkörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény, a földművelésügyi 
hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet, 
valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján hatósági 
állatorvosi feladatok ellátása. A fertőző állatbetegségekkel kapcsolatos monitoring vizsgálatok 
megszervezése, a monitoring vizsgálatok elvégzésének az ellenőrzése, a mentesítéssel kapcsolatos 
teendők ellátása. A hatósági és szolgáltató állatorvosok által a laboratóriumokba küldött vizsgálati 
anyagok eredményeinek a figyelemmel kísérése, értékelése, szükség esetén intézkedések megtétele. 
Állatvédelmi és állattenyésztési hatósági feladatok ellátása.  
 
 
Jogállás, illetmény és juttatások: 
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi 
CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.), valamint a Békés Megyei Kormányhivatal Közszolgálati 
Szabályzatának rendelkezései az irányadók. 
 
Az álláshely betöltésének feltételei: 

 magyar állampolgárság, 
 büntetlen előélet, 
 cselekvőképesség, 
 vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
 alkalmas foglalkozás-egészségügyi vélemény, 
 a Kit. 82. § (9) bekezdése alapján hozzájárulás a védett állományi körbe való soroláshoz és 

megbízhatósági vizsgálathoz, 
 a koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél 

foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről szóló 599/2021. (X. 28.) Korm. 
rendelet 2/A. §-ban foglaltaknak való megfelelés, 

 Végzettség: felsőoktatásban szerzett állatorvos doktor végzettség. 
 
  



Elvárt kompetenciák: 
 megbízhatóság, 
 felelősségvállalás, 
 jó kommunikációs képesség, 
 problémamegoldó-, döntés-, és önálló munkavégzési képesség, 
 együttműködési-, konfliktuskezelési- és konfliktus megelőzési képesség, 
 pontosság, 
 felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeret,  
 „B” kategóriás vezetői engedély. 

 
A jelentkezés elbírálásánál előnyt jelent: 

 közigazgatási gyakorlat, 
 közigazgatási alapvizsga, közigazgatási szakvizsga, 
 tartalékos katonai szolgálat vállalása és teljesítése. 

 
A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti adattartalommal, 
 három hónapnál nem régebbi, büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítvány, 
 szakképzettséget igazoló dokumentum másolata, 
 nyelvismeretet igazoló oklevél másolata, 
 motivációs levél, 
 nyilatkozat arról, hogy a jelentkezési anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik, 
 hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez, a benyújtott önéletrajz és annak 

mellékleteinek sokszorosításához az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú, a 
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az 
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 
szóló rendeletének 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, továbbá az információs önrendelkezési 
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés alapján. 
 

 
A jelentkezés benyújtásának határideje: 

 2022. január 31. 
 
Feladatellátás kezdete: 

 A jelentkezés elbírálását követően azonnal.  
 

A jelentkezés benyújtásának módja:  
Postai úton: 

Békés Megyei Kormányhivatal Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály 
Humánpolitikai Osztály 
5601 Békéscsaba, Pf. : 250 

 
és egyidejűleg elektronikus úton: 
 humanpolitika@bekes.gov.hu  
 
Kérjük a borítékon feltüntetni: „Hatósági állatorvos, BE/05/1670-1/2021.” 
 

Az álláshirdetéssel kapcsolatban további információt Teller Zsuzsa a Gyomaendrődi Járási Hivatal 
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályának kormánytisztviselője nyújt a 06 20/414-
7919 telefonszámon. 
 
 


