
A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 
                             

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján 
pályázatot hirdet 

a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal  
Esztergomi Járási Hivatal 

Hatósági Osztály 
 

szabálysértési szakügyintéző 

munkakör betöltésére.  

Az állami szolgálati jogviszony időtartama: 

Határozatlan idejű állami szolgálati jogviszony  
                         
Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatal 
2500 Esztergom, Bottyán J. u. 3. 

Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016 (X.20.) Korm. rendelet 
alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 

hatósági feladatkör 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 
A szabálysértési eljárásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott I. fokú 
szabálysértési feladatok ellátása 

 Szabálysértési feljelentésre, vagy hivatalból történő eljárás lefolytatása. 

 Az eljárás keretében tényállás tisztázása: eljárás alá vont személy, tanú, sértett 
meghallgatása, adatbekérés, szakértő, tárgyi bizonyítási eszköz, okirat, 
szemle. 

 Döntéséről határozatot hoz. 

 Gondoskodik a határozatban foglaltak végrehajtásáról. 

 Közreműködik a bíróságok, közterület-felügyelet által kiszabott pénzbírság, 
helyszíni bírság, közérdekű munka, szabálysértési költség és rendbírság 
végrehajtásában. Ennek keretében feladatai közé tartozik: 
- a közérdekű munkával történő megváltás figyelemmel kísérése, 
- bíróságtól az elzárásra történő átváltoztatás kérése, 
- a bíróság elzárásra történő átváltoztató végzése alapján az elkövető 

büntetés-végrehajtási intézetben történő megjelenésére történő felhívás 
megküldése, ennek elmulasztása esetén az elkövető rendőrség általi 
elővezetésének elrendelése, 



- elővezetési költségről rendelkezés, 
- sikertelen elővezetés esetén körözés elrendelése. 

 Döntés részletfizetés, halasztás tárgyában. 

 A szabálysértési eljárások adatai, iratai elektronikus rendszerben történő 
rögzítése. 

 

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők 
jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, az Állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. 
törvény (Áttv.), valamint a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Közszolgálati 
Szabályzatának rendelkezései az irányadók. 

 
Pályázati feltételek: 

• Magyar állampolgárság, 

• Cselekvőképesség, 

• Büntetlen előélet, 

• Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása 

• Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016 (X.20.) Korm.rendelet 
1. számú mellékletének 19. pontjában I. besorolási osztályban előírt végzettség. 

Egyéb előny a munkakör betöltéséhez: 

• jogi szakképzettség  
• jogi vagy közigazgatási szakvizsga 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• A 45/2012.(III.20.) számú Korm.rendelet 1. számú melléklete szerinti részletes 
fényképes szakmai önéletrajz,  

• Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok 
fénymásolata,  

• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igényléséről szóló 
igazolás, amely tanúsítja, hogy a pályázó nem áll a foglalkoztatása gyakorlásától 
eltiltás hatálya alatt,  

• Adatkezelési nyilatkozat a pályázati anyagban szereplő személyi adatok pályázati 
eljárással összefüggő kezeléséről.  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör elbírálást követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 22.  



A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balázsné Vereckei Valéria 
hatósági osztályvezető nyújt a és 33/795-026-os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  

Postai úton, a pályázatnak a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi 
Járási Hivatal címére történő megküldésével (2500 Esztergom, Bottyán J. u. 3.) Kérjük a 
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KE/12/108-
1/2018., valamint a munkakör megnevezését: szabálysértési szakügyintéző. 
 
Személyesen Horváth-Szeder Gábor járási hivatalvezetőnél (Komárom-Esztergom 
Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatal (2500 Esztergom, Bottyán J. u. 3.) 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázatokat a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal vezetője és az 
Esztergomi Járási Hivatal vezetője bírálja el.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
www.kormanyhivatal.hu – 2018. június 1. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

A pályázat az Állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény hatálya alá esik, 
figyelembe véve a Kttv. rendelkezéseit, így a foglalkoztatás állami szolgálati jogviszony 
kereti között történik. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő 
pályázó hiányában a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa és 30 napon belül 
új pályázatot írjon ki. A munkáltatóval kapcsolatosan további információt a 
www.kormanyhivatal.hu honlapon szerezhet.  

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormanyhivatal.hu 
honlapon szerezhet.  

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 2. 

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás 
a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak 
tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.  
 

http://www.kormanyhivatal.hu/

