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- ÁLLÁSHIRDETÉS – 

 

A Békés Megyei Kormányhivatal 

 

a Nemzeti Energetikusi Hálózat irodájába 

 

ENERGETIKAI SZAKÜGYINTÉZŐ 

 

munkakör betöltésére 2 fő munkatársat keres. 

 

Az állami szolgálati jogviszony időtartama: határozatlan időtartamú, 6 hónap próbaidővel.  

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

 

A munkavégzés helye: a Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal (5900 Orosháza, 

Szabadság tér 3.) illetékességi területe (Orosházi Járási Hivatal, Szarvasi Járási Hivatal, 

Mezőkovácsházai Járási Hivatal illetékességi területe). 

A munkakörhöz tartozó feladatkörök: 

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 21/D. § (1) bekezdése alapján a Nemzeti 

Energetikusi Hálózat célja a közintézmények - köztük az önkormányzatok -, valamint a vállalkozások 

energiahatékony működésének, valamint a lakosság energiafogyasztás-csökkentésének szakmai 

tanácsadással történő elősegítése, továbbá az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról 

szóló 122/2015. (V.26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 7/D. §-ában meghatározott 

feladatok ellátása. Illetékességi területek a Korm. rendelet 10. melléklete alapján: Orosházi Járási 

Hivatal, Szarvasi Járási Hivatal, Mezőkovácsházai Járási Hivatal illetékességi területe. 

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

Az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V.26.) Korm. rendelet 

7/D. §-a szerint: 

(1) A Nemzeti Energetikusi Hálózat közintézményekkel kapcsolatos feladatai körében 

a) a közintézmények számára ingyenes energetikai tanácsadást biztosít, 

b) az önkormányzatokkal folyamatos kapcsolatot tart fenn, 

c) ösztönzi a közintézményeket, hogy regionális és helyi szinten energetikai auditokat is magukba 

foglaló energiagazdálkodási rendszert hozzanak létre, 

d) szakmai segítséget nyújt a közintézmények tulajdonában és használatában álló, közfeladat 

ellátását szolgáló épületekre vonatkozó energia megtakarítási intézkedési terv elkészítéséhez, 

e) szakmai segítséget nyújt a közintézmények tulajdonában és használatában álló, közfeladat 

ellátását szolgáló épület üzemeltetéséért felelős számára az épület energiafogyasztási adatainak 

bejelentésével kapcsolatban, 

f) közreműködik a közintézmények tulajdonában és használatában álló, közfeladat ellátását 

szolgáló épület használóinak energiahatékonysági szemléletformálásában, 

g) közreműködik a megyei területfejlesztési program kidolgozásában, 

h) megkeresés esetén közreműködik energia beszerzési szerződések megkötésénél, 

i) megkeresés esetén a közintézmény érdekében tanácsot ad energia beszerzési szerződések és 

energiaszámlák ellenőrzésében, 

j) megkeresés esetén szakmai támogatást nyújt energetikai beszerzések esetén. 

(2) A Nemzeti Energetikusi Hálózat a vállalkozásokkal kapcsolatos feladatai körében 

a) a vállalkozások számára ingyenes energetikai tanácsadást biztosít, valamint nyomon követi a 

tanácsadás következtében elért energia megtakarítás mértékét, 



b) ösztönzi a kis- és középvállalkozásokat energetikai auditálás lefolytatására és az auditokban 

foglalt ajánlások végrehajtására. 

(3) A Nemzeti Energetikusi Hálózat a lakossággal kapcsolatos feladatai körében 

a) ingyenes energetikai tanácsadást biztosít, valamint nyomon követi a tanácsadás következtében 

elért energia megtakarítás mértékét, 

b) tájékoztatást nyújt az elérhető energiahatékonysági pályázatokról. 

(4) A Nemzeti Energetikusi Hálózat egyéb feladatai körében 

a) gondoskodik egyes alternatív szakpolitikai intézkedésekből származó megtakarítások szükség 

szerinti monitoringjáról, valamint az intézkedések ellenőrzéséről, 

b) közreműködik a helyi szintű energiabiztonsági válsághelyzetek kezelésében. 

 
Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi 

LII. törvény, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Békés Megyei 

Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók. 

 

A munkakör betöltésének feltételei: 

 magyar állampolgárság, 

 cselekvőképesség, 

 büntetlen előélet, 

 vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

 alkalmas foglalkozás-egészségügyi vélemény, 

 az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V.26.) Korm. 

rendelet 7/E. § (1) bekezdése alapján a Nemzeti Energetikusi Hálózat irodáiban szakmai 

tanácsadással foglalkozó személy a 12. melléklet „A” oszlopában meghatározott alap- vagy 

mesterfokú szakképzettséggel vagy azzal egyenértékű képesítéssel rendelkező személy lehet: 

a) műszaki képzési területen az alábbi mesterképzésben/osztatlan képzésben szerzett 

végzettség:  

- energetikai mérnöki (okleveles energetikai mérnök vagy ezzel egyenértékű 

szakképzettség); 

- gépészmérnöki (okleveles gépészmérnök vagy ezzel egyenértékű szakképzettség); 

- villamosmérnöki (okleveles villamosmérnök vagy ezzel egyenértékű szakképzettség);  

- építész (okleveles építész vagy ezzel egyenértékű szakképzettség);  

- építészmérnöki (okleveles építészmérnök vagy ezzel egyenértékű szakképzettség); 

- szerkezet-építőmérnöki (okleveles szerkezet-építőmérnök vagy ezzel egyenértékű 

szakképzettség); 

- létesítménymérnöki, épületenergetika szakirány (okleveles létesítménymérnök vagy 

ezzel egyenértékű szakképzettség); 

- épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnöki (okleveles épületgépészeti és 

eljárástechnikai gépészmérnök vagy ezzel egyenértékű szakképzettség); 

- kohómérnöki energiagazdálkodási szakirány (okleveles kohómérnök vagy ezzel 

egyenértékű szakképzettség); 

- bánya- és geotechnika mérnöki végzettség (bánya- és geotechniaki vagy ezzel 

egyenértékű szakképzettség); 

b) agrár képzési területen az alábbi mesterképzésben/osztatlan képzésben szerzett 

végzettség:  

- mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki végzettség (okleveles 

mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök vagy ezzel egyenértékű 

szakképzettség); 

c) alapképzésében szerzett energetikai mérnök, vagy  gépészmérnök, vagy 

villamosmérnök, vagy  építészmérnök, vagy  építőmérnök, vagy előzőekkel 

egyenértékű szakképzettség; 

 a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 77. §-a alapján hozzájárulás a 

védett állományi körbe való soroláshoz és megbízhatósági vizsgálathoz. 

 



Elvárt kompetenciák: 

 megbízhatóság, 

 felelősségvállalás, 

 problémamegoldó-, döntés-, és önálló munkavégzési képesség, 

 együttműködési-, konfliktuskezelési- és konfliktus megelőzési képesség, 

 pontosság, 

 felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeret. 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 közigazgatásban szerzett jártasság, továbbá közigazgatási alap-, szakvizsga megléte; 

 energetikai területen szerzett szakmai tapasztalat / gyakorlat; 

 tartalékos katonai szolgálat vállalása és teljesítése. 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) 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. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 

 2017. október 15. 

 

Munkakör betöltésének kezdete: 

 A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

 

Pályázat benyújtásának módja:  

Postai úton: 

Békés Megyei Kormányhivatal Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály  

5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2. 

 

és egyidejűleg elektronikus úton: 

 humanpolitika@bekes.gov.hu   

 

Kérjük a tárgyban/borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „Energetikai szakügyintéző - 

BE/05/1543-1/2017.” 

 

Az álláshirdetéssel kapcsolatban további információt Lustyikné dr. Papp Anikó az Orosházi Járási 

Hivatal hivatalvezetője nyújt a 06 68/414-043/102 telefonszámon. 
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