
  

A 

Veszprém Megyei Kormányhivatal 

 

az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény alapján 
pályázatot hirdet 

 

a Veszprém Megyei Kormányhivatal 

Veszprémi Járási Hivatal 

Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály 

Útügyi Osztály 

 

Közúti járművezetői vizsgabiztos 

munkakör betöltésére. 

 

 

Az állami tisztviselői jogviszony időtartama: 

Határozatlan idejű állami tisztviselői jogviszony 

 

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

 

Munkavégzés helye: 

Veszprém megye, 8200 Veszprém, Kádártai u. 33. 

 

Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X.20.) Korm. rendelet 

alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkör: 

 

A Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti 31. pont: Közlekedési, mérésügyi és műszaki 

biztonsági feladatkör 

 

Ellátandó feladatok:  

A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdésében meghatározott 

feladatok ellátása. Jogszabályokban meghatározott feladatkörben közigazgatási döntés 

előkészítése. Ügyfelekkel történő kapcsolattartás. 

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, 

Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztály illetékességi területén 

eljárva, a feladat és hatáskörébe tartozó ügyek érdemi döntésének előkészítése. 
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Jogállás, illetmény és juttatások: 

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

2016. évi LII. törvény, valamint a Veszprém Megyei Kormányhivatal Közszolgálati 

Szabályzata rendelkezései az irányadók. 

 

Pályázati feltételek: 

 magyar állampolgárság, 

 cselekvőképesség, 

 büntetlen előélet, 

 nem áll közigazgatási foglalkoztatás eltiltás hatálya alatt, 

 közúti járművezetői vizsgabiztosi igazolvány, 

 vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 
 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 közigazgatási szakvizsga, 

 idegen nyelv ismerete, 

 felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 

 5 év államigazgatás területén szerzett szakmai gyakorlat. 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 fényképpel ellátott, a pályázó személyi adatait tartalmazó, részletes szakmai 

önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint, 

 motivációs levél, 

 iskolai végzettséget, és egyéb végzettséget/ismeretet, nyelvismeretet igazoló 

dokumentumok másolata, 

 három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, 

 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: 2018. július 6.  

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Troják László főosztályvezető nyújt 

a 06-88/550-510-es, vagy a 06-30/817-5387-es telefonszámon. 
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A pályázat benyújtásának módja: 

A pályázatot a csatolandó iratokkal együtt, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Jogi, 

Humánpolitikai és Koordinációs Főosztályára (8200 Veszprém, Megyeház tér 1.) kell 

személyesen vagy postai úton, zárt borítékban eljuttatni. Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplőazonosító számot: VEB/007/535-5/2018., valamint a 

munkakör megnevezését: Közúti járművezetői vizsgabiztos. 

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:  

A beküldött pályázatok alapján kiválasztásra kerülnek azok a személyek, akik a hivatali 

vezetőkkel személyes konzultáción vesznek részt. A kinevezési jogkör gyakorlója 

legkésőbb a pályázatok benyújtásának határidejét követő 10 napon belül dönt. A pályázat 

eredményéről a döntéstől számított 8 munkanapon belül a pályázót írásban értesítjük. A 

kormányzati szolgálati jogviszony létesítésekor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 16. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye:  

www.kozigallas.gov.hu 

 

 

http://www.kozigallas.gov.hu/

