
Nemzeti Népegészségügyi Központ 

                        
a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján 

pályázatot hirdet 

Nemzeti Népegészségügyi Központ 

Kémiai Biztonsági és Kompetens Hatósági Főosztály, REACH, CLP és PIC Kompetens 

Hatósági Osztály 

 

CLP referens 

munkakör betöltésére. 

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony 

                        

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

Budapest, 1097 Budapest, Albert Flórián utca 2-6. 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

Ellátja a CLP rendelet 43. és 44. cikke alapján a nemzeti kompetens hatóság és a tájékoztató 

szolgálat tevékenységével kapcsolatos feladatokat. Felelős a vegyi anyagok harmonizált 

besorolására és címkézésére vonatkozó javaslatokért. Elősegíti a vegyi anyagok CLP rendelet 

szerinti osztályozása, címkézése és csomagolása tekintetében illetékes valamennyi hatóság 

együttműködését és koordinációját. CLP szempontok alapján véleményezi a vegyi anyagok és 

keverékek osztályozásával, címkézésével vagy csomagolásával összefüggő megkereséseket. 

Felelős a többi tagállam CLP kompetens hatóságával és tájékoztató szolgálatával, valamint az 

Európai Bizottsággal és az Ügynökséggel való kapcsolattartásért a CLP rendelettel 

kapcsolatos ügyekben. Véleményezi a különböző fórumok, érdekképviseletek, bizottságok 

CLP vonatkozású dokumentumait. Kijelölés alapján ellátja a különböző hazai és európai 

uniós területekben a magyar CLP kompetens hatóság és tájékoztató szolgálat képviseletét, 

valamint ellátja az ezen testületek munkájával összefüggő hazai feladatokat. CLP 

szempontból véleményezi a hazai és európai uniós jogszabálytervezeteket. Felelős a CLP 

rendelettel összefüggésben a szállítók és más érdekelt felek felelősségeire és kötelezettségeire 

vonatkozó tájékoztatásért. Elkészíti a CLP rendelet alapján előírt jelentéseket. Előkészíti a 

CLP rendelet alapján a harmonizált besorolásra és címkézésre vonatkozó magyar javaslatokat 

(ún. CLH dossziék). 

Jogállás, illetmény és juttatások: 

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

2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók. 

                        



Pályázati feltételek: 

•         magyar állampolgárság, 

•         cselekvőképesség, 

•         büntetlen előélet, 

•         egyetem - biológus, vegyész, vegyészmérnök, biomérnök, környezetmérnök, 

élelmiszermérnök, egyetemi vagy főiskolai szintű agrármérnök, 

környezetvédelmi mérnök/agrármérnök, ökotoxikológus végezettség, 

•         angol nyelv tárgyalási szintű nyelvtudás, 

•         felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 

Elvárt kompetenciák: 

•         önálló, precíz, felelősségteljes munkavégzés, 

•         csapatmunkára, együttműködésre való képesség, 

•         kiváló írásbeli és szóbeli kommunikációs készség, 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

•   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 mellékletében 

meghatározott minta szerinti, a szakmai életutat részletesen bemutató fényképpel 

ellátott magyar nyelvű önéletrajz 

•    motivációs levél 

•    erkölcsi bizonyítvány 

•    iskolai végzettséget és egyéb végzettséget tanúsító okiratok másolata 

•   nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők 

megismerhetik 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 23. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
•      Elektronikus úton Jogi és Humánpolitikai Főosztály részére a 

humpol@nnk.gov.hu E-mail címen keresztül 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 

Pályázatok megszűrése a munkakör betöltéséhez elvárt követelményeknek való megfelelőség 

alapján, személyes interjú. Minden csatolandó dokumentumot egyszerre kérünk benyújtani, a 

beküldött dokumentumok pótlására, kiegészítésére nincs lehetőség csak a hiányatalan 

dokumentációt tekintjük érvényesnek. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 31. 

  


