
A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási 

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztálya 
                         

a „Közszolgálati tisztviselőkről” szóló CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján  
pályázatot hirdet 

hatósági szakügyintéző 

munkakör betöltésére. 

Az állami szolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű állami szolgálati jogviszony 
                         
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidős 

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2800 Tatabánya, Fő tér 4. 

A állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X.20.) Korm. rendelet 
alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. számú melléklet 19. pont 
hatósági feladatkör. 

Ellátandó feladatok:  

Ellátja a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági feladatokat. 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:  
� A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatáskörében eljáró Tatabányai Járási Hivatala feladat- és 
hatáskörébe tartozó hatósági eljárások vonatkozó jogszabályok szerinti ügyintési 
határidőben történő lefolytatása, kérelmek elbírálása.  

� Kötelezések és bírság határozatok előkészítése. 
� Környezetvédelmi, egységes környezethasználati, működési, hulladékgazdálkodási, 

levegőtisztaság-védelmi, zajvédelmi, természetvédelmi döntések előkészítése, előzetes 
vizsgálati eljárás, előzetes konzultáció lefolytatása műszaki szakértők bevonásával. 

� Segítségnyújtás a jogszabályok értelmezése és alkalmazása tekintetében.  
� Jogi szempontból történő iratellenőrzés.  
� Ügyiratok kezelésével kapcsolatos szabályok betartása.  
� A környezetvédelmi és természetvédelmi engedélyezési eljárásokkal kapcsolatos 

tájékoztatás.  
� Panaszos, közérdekű bejelentő tájékoztatása műszaki szakértők bevonásával.  
� Közmeghallgatások lebonyolítása. 

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra 
az „Állami tisztviselőkről szóló” 2016. évi LII. törvény, valamint a Komárom-Esztergom 
Megyei Kormányhivatal Személyügyi Szabályzata rendelkezései az irányadók.  
                         
Pályázati feltételek: 

�         Magyar állampolgárság, 
�         Cselekvőképesség, 
�         Büntetlen előélet, 

 A 315/2016. (X.20.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó 
feladatkörök: 1. számú melléklet 19. Felsőfokú végzettséggel:  
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a) felsőoktatásban agrár, gazdaságtudományok, természettudományi, bölcsészettudományi, 
társadalomtudományi, műszaki, közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen, 
valamint az államtudományi képzési területen szerzett szakképzettség,  

vagy b) felsőoktatásban jogi képzési területen szerzett szakképzettség,  

vagy c) felsőoktatásban szerzett szakképzettség és OKJ szerinti informatikai, ügyviteli, 
közgazdasági, kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció, szociális szolgáltatások, 
rendészeti, honvédelmi és közszolgálati szakmacsoportba tartozó, a feladatkörhöz kapcsolódó 
tanulmányi területen szerzett szakképesítés vagy kormányablak ügyintézői vizsga. 

�  vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
� a szakterületen eltöltött idő, 
� közigazgatási alapvizsga vagy szakvizsga, 
� „B” kategóriára is érvényes vezetői engedély, 
� informatikai rendszerek felhasználói szintű ismerete,  
� alapfokú angol vagy német nyelvtudás. 

Elvárt kompetenciák:  

�         megbízhatóság, felelősségvállalás, problémamegoldó-, döntés-, és önálló 
munkavégzési képesség, jó szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, 

�         együttműködési, konfliktuskezelési és konfliktus-megelőzési képesség,  
�         pontosság,  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

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

� iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok fénymásolata, 
� 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, („büntetlen előéletű, vele szemben 

a Kttv. 39.§ (1b) és (1c) bekezdésben meghatározott kizáró okok nem állnak fenn, 
valamint a 39.§ (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bűncselekmények 
tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll”) vagy annak igényléséről szóló 
igazolás 

� Nyilatkozat arról, hogy a Kttv. 84-85.§-aiban meghatározott összeférhetetlenség a 
pályázat benyújtásakor fennáll-e  

A munkakör betölthetőségének időpontja: a pályázat elbírálását követően azonnal 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 15. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Makra Gábor főosztályvezető nyújt, a 
06-34-795-889-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
�    Postai úton, a pályázatnak a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal címére 

történő megküldésével (2800 Tatabánya Bárdos László út 2.). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KE/12/704-1/2017 
valamint a munkakör megnevezését: környezetvédelmi szakügyintéző. 

� Személyesen: Makra Gábor főosztályvezető Komárom-Esztergom Megyei 
Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi 
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Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya 2800 Tatabánya, Fő 
tér 4. (telefon: 34/795-889) 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázatokat a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási 
Hivatalának vezetője, valamint az Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály vezetője bírálja 
el. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 29. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
• www.kormanyhivatal..hu honlapon - 2017. augusztus 29. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

Minden csatolandó dokumentumot egyszerre kérünk benyújtani, csak a hiánytalan 
dokumentációt tekintjük érvényesnek. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy 
megfelelő pályázó hiányában a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa és 30 napon 
belül új pályázatot írjon ki.  

 


