
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal pályázatot hirdet a Tatabányai Járási Hivatal Műszaki 
Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési Osztály 

„közlekedési hatósági forgalmi jogi szakügyintéző” munkakör betöltésére 
 

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama: határozott időtartamú  
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
Munkavégzés helye: 2800 Tatabánya, Táncsics M. u 1/d 
 
Az állami tisztviselők képesítési előírásáról szóló 315/2016. (X.20.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője 
által ellátandó feladatkör: 
A 1. melléklet szerinti 31. pont 
 
Ellátandó feladatok: A közúti, telephelyi ellenőrzéseken felvett jegyzőkönyvek feldolgozása során, illetőleg 
külső megkeresés alapján felmerülő szabálysértési gyanú esetén, közigazgatási eljárás megkezdése, a tényállás 
tisztázása és amennyiben szükséges a közigazgatási bírságolási hatósági eljárások lefolytatása, vagy a 
szabálysértési feljelentés megtétele. 
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 
- A közúti, telephelyi ellenőrzéseken felvett jegyzőkönyvek feldolgozása. 
- Közigazgatási eljárás megkezdése, a tényállás tisztázása érdekében az érintettek nyilatkoztatása, 

bizonyítékok bekérése, feldolgozása.  
- Közigazgatási bírságolási hatósági eljárások lefolytatása, vagy a szabálysértési feljelentés megtétele. 
- A bírságolási eljárások során szükséges adatok kezelése, az adatok nyilvántartásainak pontos és naprakész 

vezetése, a nyilvántartásokkal kapcsolatos jelentések elkészítése. 
- A bírságolási eljárásokhoz kapcsolódó kintlévőségek behajtásának ügykezelése, behajtásra vonatkozó adatok 

és nyilvántartások naprakész vezetése. 
 
Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra az „Állami 
tisztviselőkről szóló” 2016. évi LII. törvény és a 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztségviselőkről, 
valamint a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Személyügyi Szabályzata rendelkezései az irányadók. 
 
Pályázati feltételek: 
- magyar állampolgárság, 
- büntetlen előélet, 
- cselekvőképesség, 
- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása 
- felsőoktatásban jogi, műszaki, közigazgatási, államtudományi képzési területen, szerzett szakképzettség.  
 
Az elbírálásnál előnyt jelent: 
- szakterületen eltöltött idő 
- közigazgatási alapvizsga, vagy közigazgatási szakvizsga, 
- informatikai rendszerek felhasználói szintű ismerete 
- alapfokú angol vagy német nyelvtudás. 
 
Benyújtandó iratok, igazolások: 
- a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti közszolgálati önéletrajz, 
- iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló dokumentumok fénymásolata, 
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozó nyilatkozat, 
- adatkezelési nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázat tartalmát megismerhetik 
 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
azonnal 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 
2017.március 10. (publikálás időpontja: 2017. február 20.) 
 
A pályázat elbírálás rendje: A pályázatot a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási 
Hivatal vezetője, valamint a Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály vezetője bírálja el. 
 
A pályázat elbírálásának határideje:  
2017. március 24. 
 
A pályázat benyújtásának módja: 



- Postai úton, a pályázatnak a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal címére (2800 Tatabánya, Bárdos L. 
u. 2.) történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: , 
valamint a munkakör megnevezését: közlekedés hatósági forgalmi ügyintéző 
- Személyesen: Tóth Gábor humánpolitikai osztályvezető, Komárom-Esztergom megye, 2800Tatabánya, Bárdos 
László út 2. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csizmazia Ákos nyújt telefonon: 34/513-111, illetve e-
mailen keresztül: csizmazia.akos@komarom.gov.hu 
 
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő pályázó hiányában a pályázati eljárást 
eredménytelennek nyilvánítsa és 30 napon belül új pályázatot írjon ki. 
 


