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A Fejér Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Mérésügyi 
és Műszaki Biztonsági Osztálya állást hirdet mértékhitelesítő munkakör betöltésére. 
A kormánytisztviselői jogviszony határozatlan idejű, 6 hónap próbaidő kikötésével. A jogviszony, „A 
közszolgálati tisztviselőkről" szóló 2011. évi CXCIX. tv. előírásai szerint kerül megállapításra.   
 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
 
A munkavégzés helye: A Fejér Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és 
Fogyasztóvédelmi Főosztály Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztályának 
illetékességi területe (Fejér, Veszprém, Komárom-Esztergom megye.) Székhely: Székesfehérvár, 
Csíkvári út 15.-17. 

 
Az ellátandó feladatok ismertetése:  
127/1991.(X.9.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében felsorolt mérőeszközök – elsősorban 
mérlegek, súlyok, viteldíjjelzők, vízmérők, üzemanyagmérők, tartályok, automatikus működésű 
szintmérők – hatósági hitelesítése. A munkakör célja: az 1991 évi XLV. (a mérésügyről szóló) 
törvényből adódó elsőfokú hatósági feladatok ellátása. 
 
Az állás betöltésének feltételei: 
• egyetemi/főiskolai (műszaki) végzettség, a köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 
29/2012. (III.27.) Korm. rendelet szerint, 
• cselekvőképesség, 
• büntetlen előélet, 
• „B” kategóriás jogosítvány 
 
Előnyt jelent: 
• kalibrálás területén szerzett gyakorlat, méréstechnikai ismeretek 
• angol vagy német államilag elismert legalább középfokú nyelvvizsga 
• megbízható felhasználói szintű informatikai ismeretek (elsősorban:Excel,Word), 

 
A jelentkezéshez szükséges iratok: 
• a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet szerinti szakmai önéletrajz  
• kézzel írt motivációs levél 
• az iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet tanúsító okiratok másolatai 

 
Illetmény:  
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, a fővárosi és megyei 
kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi 
integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény alapján kerül 
megállapításra. 
 
A jelentkezés benyújtásának módja: 
A jelentkezést zárt borítékban postai úton, vagy személyesen egy példányban kérem eljuttatni az 
alábbi címre: 
Fejér Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Mérésügyi és 
Műszaki Biztonsági Osztálya. 8000 Székesfehérvár, Csíkvári út 15-17. 
 
A borítékon kérem feltüntetni: „jelentkezés mértékhitelesítő munkakörre.” 
 
 



A jelentkezések elbírálásának rendje:  
A bizalmasan kezelt jelentkezések a benyújtási határidő lejáratát követően kerülnek elbírálásra. A 
kiválasztott jelentkezők a hivatali vezetőkkel személyes elbeszélgetésen vesznek részt. A jelentkezés 
eredményéről az elbírálástól számított 8 napon belül az érintettek írásban értesítést kapnak. 
 
A jelentkezés benyújtásának határideje:  2015. július 10. 
A jelentkezések elbírálásának határideje:     2015. július 24. 
Az állás betöltésének időpontja  2015. augusztus 15. 
 
További tájékoztatás: 
A munkakörrel kapcsolatban további információt ad Pertl Viktor osztályvezető úr, a 30/385 9926-es 
telefonszámon. 


