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A Fejér Megyei Kormányhivatal 
 

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

 
Székesfehérvári Járási Hivatal 

Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály, Mérésügyi és Műszaki 
Engedélyezési Osztályára 

 
 

műszaki biztonsági szakügyintéző ( 2 fő) 
 

munkakör betöltésére. 
 
Az állami szolgálati jogviszony időtartama:  
 
Határozatlan idejű állami tisztviselői jogviszony, 6 hónap próbaidő kikötésével. 
 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő. 
 
A munkavégzés helye: Fejér Megye 
 8000 Székesfehérvár Csíkvári u. 15-17. 
 
Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet alapján a 
munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 

31. Közlekedési, mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkör. 

Ellátandó feladatok: 

• Elsőfokú hatósági eljárási munkát végez (közigazgatási döntéshozatal, fellebbezés, keresetlevél 
felterjesztése) 

• A kérelemre vagy hivatalból indított elsőfokú eljárásokat megindítja, az értesítést elkészíti és kiküldi, az 
eljárást lefolytatja. 

 
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:  

• Műszaki biztonsági feladat és hatáskörébe tartozó elsőfokú hatósági feladatok ellátása műszaki-biztonsági   
szakügyintézői szakvizsgáinak megfelelően a hatósági, engedélyezési, ellenőrzési területen 

• Szakhatósági állásfoglalásokat kiadása, eljárás a szakkérdések vizsgálatában 
• Intézkedés a hatáskörében észlelt mulasztások, jogsértések felszámolásáról 

 
Jogállás, illetmény és juttatások: 
 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX törvény valamint az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény, a Fejér 
Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók. 

 
Pályázati feltételek: 

• Magyar állampolgárság 
• Cselekvőképesség 
• Büntetlen előélet 
• Főiskolai, egyetemi végzettség 
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása. 
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A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
 

• közigazgatásban szerzett szakmai gyakorlat 
• érintésvédelmi szabványossági -, erősáramú berendezések -, villámvédelmi felülvizsgáló 

képzettség 
• építészmérnöki, erősáramú villamosmérnöki végzettség 
• műszaki-biztonsági felügyelői szakvizsga 
• közigazgatási alapvizsga 
• közigazgatási szakvizsga, 
• felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeretek 
• B kategóriás jogosítvány 

 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• a 45/2012. (III. 20. ) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti, fényképpel ellátott részletes szakmai 
önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi 
bizonyítvány. 

 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2017.10.13. 
 
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 
 

• Postai úton, a pályázatnak a pályázatot zárt borítékban a Fejér Megyei Kormányhivatal címére 
történő megküldésével (8000 Székesfehérvár Csíkvári u. 15-17.), vagy elektronikus úton a 
következő e-mail címre: meresmuszak@fejer.gov.hu, kérjük a tárgyba illetve a borítékra ráírni: 
„Álláspályázat: műszaki biztonsági szakügyintéző”.  

• A beküldött pályázatok megfelelőségi előszűrését követően személyes interjúra kerül sor. A 
pályázókat a döntést követően írásban értesítjük. 

• A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pertl Viktor osztályvezető nyújt a 22/312-
054-es telefonszámon. 

• A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő pályázó hiányában a pályázati 
eljárást eredménytelennek nyilvánítsa és harminc napon belül új pályázatot írjon ki.  

 
A pályázat elbírálásának határideje: 2017.10. 20. 
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

• www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer  – 2017.09.22-10.13.  
• Fejér Megyei Hírlap – 2017. 09.22-23. (péntek, szombat) 
• www.kozigallas.gov.hu – 2017.09.22.-10.13. 

 
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
 
A www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer honlapon érhető el. 


