
 
A  

 

ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 

 

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 83. §-a alapján  

pályázatot hirdet 

 

az 

 

Építésügyi, Örökségvédelmi, Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Főosztály, 

 

Építésügyi, Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztálya (Nagykanizsa) 

mérésügyi és műszaki biztonsági ügyintézői feladatok 

ellátása érdekében  

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama: 

Határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony (próbaidő 6 hónap) 

                         

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Zala megye, Nagykanizsa  

Az álláshelyen ellátandó feladatkörök: 

mérésügyi és műszaki biztonsági ügyintézői feladatkörök: 

- a hatáskörébe tartozó mérőeszközök, köztük: súlyok, mérlegek, nem-automatikus 

mérlegek, vízmérők, gázmérők, viteldíjjelzők, üzemanyagmérők (benzin, gázolaj, 

LPG) hitelesítése, szintmérő szondaillesztés, szondák tárolótartályok, átfolyás mérők, 

hőfogyasztás mérők, gumiabroncsnyomás-mérők, tömlő-nyomásmérők, gépjármű 

kipufogógáz-elemzők hitelesítése, használati etalonok hitelesítése, pontossági 

ellenőrző vizsgálatok végzése, 

- illetékességi területén belül ellátja a jogszabály által a műszaki biztonsági hatóság 

hatáskörébe utalt feladatokat, köztük sajátos építmények engedélyezési eljárásait, 

illetve műszaki biztonsági szempontból veszélyes berendezésekkel és 

létesítményekkel kapcsolatos eljárásokat és ellenőrzéseket folytat le;  

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 

2018. évi CXXV. törvény és a Zala Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata 

rendelkezései az irányadók. 

 



 

                

Pályázati feltételek: 

- Magyar állampolgárság, 

- Cselekvőképesség, 

- Büntetlen előélet (a Kit. 82.§ szerinti 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány), 

- Felsőfokú végzettséggel előnyt jelent a gépészmérnök, épületgépész, villamosmérnök 

és építőmérnök szakképzettség, érettségi végezettséggel előny jelent a műszaki 

szakterületen szerzett középiskolai végezettség, 

- Mérésügyi hitelesítő vizsgák és műszaki-biztonsági felügyelői szakvizsgák teljesítése 

szükséges a kinevezéstől számított egy éven belül. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

- Fényképpel ellátott, a pályázó személyi adatait tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz 

a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a 

közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi adataira vonatkozó 

szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek 

nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint 

(https://kozigallas.gov.hu/oneletrajz%20sablon%20v1.7%20KSZF.xlsx) 

- motivációs levél  

- iskolai végzettséget, idegen nyelv tudását igazoló okmányok másolatai  

- nyilatkozata, mely szerint benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben foglalt 

személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul; 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

Munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

A Zala Megyei Kormányhivatal család- és gyermekbarát juttatási és támogatási rendszert 

működtet (pl. gyermeknevelési támogatás, iskolakezdési támogatás, munkába járáshoz és 

bankszámla használathoz költségtérítést biztosított stb.)  A cafeteria juttatás éves összege 

2020-ban bruttó 200.000 Ft. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 31  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sárdi Andrea osztályvezető asszony 

nyújt, sardi.andrea@zala.gov.hu, illetve a 93/509-522-as vagy a 30/781-2498-as 

telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  

- Postai úton, a pályázatnak a Zala Megyei Kormányhivatal címére történő 

megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső utca 10. ). Kérjük a borítékon 

feltüntetni a feladatkör megnevezését,  

vagy 

- Elektronikus úton Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott asszony részére címezve a 

humanpolitika@zala.gov.hu e-mail címen keresztül. 

https://kozigallas.gov.hu/oneletrajz%20sablon%20v1.7%20KSZF.xlsx
mailto:sardi.andrea@zala.gov.hu


 
 
 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. november 15. 

 

A jelentkezés elbírálásának módja, rendje: 

A munkáltató a feladat elvégzésére a jogszabálynak megfelelő végzettséggel rendelkező 

jelöltek közül - személyes elbeszélgetés alapján - választja ki a felvételre javasolt jelöltet. A 

jelölt kiválasztását követően felvételi kezdeményezési és jóváhagyási folyamat után kerül 

felvételre a jelentkező. 


