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A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság /5700 Gyula, Városház utca 26. sz./ 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (1) bekezdése 

alapján p á l y á z a t ot hirdet 
 
 

SZAKASZMÉRNÖK 
 

munkakör betöltésére. 
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
 
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
 
A munkavégzés helye: Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság, Szeghalmi Szakaszmérnökség 
(5520 Szeghalom, Széchenyi u. 60.) 
 
Jogállás, illetmény és juttatások: 
 
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény és a 
vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös 
szabályairól szóló 391/2017. (XII.13.) Korm. rendelet rendelkezései, valamint a Körös-vidéki 
Vízügyi Igazgatóság vonatkozó belső szabályozói az irányadók. 
 
A munkakör a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 21/A §-a 
alapján 3 hónap próbaidő megállapításával tölthető be. 
 
A munkakör betölthetőségének időpontja:  
A munkakör leghamarabb 2022. december 10. napjától tölthető be. 
 
Pályázati feltételek: 

- magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és 
tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett, 

- magyarnyelv-tudás,  
- cselekvőképesség, 
- büntetlen előélet, 
- felsőfokú iskolai végzettség (építőmérnöki, okleveles építőmérnöki, okleveles 

vízellátási és csatornázási üzemmérnöki, okleveles vízépítő mérnöki, vízellátási és 
csatornázási (üzemmérnök) építőmérnöki, vízi-környezeti építőmérnöki, 
vízrendezési-vízhasznosítási építőmérnöki, hidrotechnikai és környezetvédelmi 
vízmérnöki építőmérnöki) vagy műszaki területen szerzett egyéb felsőfokú 
végzettség vagy felsőoktatásban szerzett műszaki szakképesítés és vízügyi 
szakirányú szakmérnöki végzettség és 3 év szakmai tapasztalat, 

- B kategóriás jogosítvány, 
- számítógép felhasználói szintű ismerete. 

 
A munkakör betöltésének feltétele 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, 
amelyet a pályázati anyaghoz nem kell csatolni. 
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A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
 - a munkaköri feladatokhoz kapcsolódóan szerzett jártasság/tapasztalat, 

- szakirányú szakmai szakképesítés, 
- műszaki területen szerzett tapasztalat.  
    

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
- kapcsolattartás illetékes szervekkel, személyekkel (irányító és felügyeleti szervek, 
egyes szakaszmérnökségek, társulatok, gazdálkodó szervek stb.), 
- az Igazgatóság kezelésében lévő vizek, vízilétesítmények, az alapfeladatok 
ellátásához szükséges egyéb ingatlanok, építmények, tárgyi eszközök kezelése, 
üzemeltetése, fenntartása, felújításuk és fejlesztésük 
megvalósításában/szervezésében/ellenőrzésében való közreműködés, 
- területi vízgazdálkodási operatív vízügyi-műszaki feladatainak irányítása, 
- területi vízrajzi és hidrometeorológiai észlelés, adattovábbítás biztosítása, 
- a működési területen felmerülő árvízbiztonsági, vízrendezési, vízhasznosítási, ipari 
és kommunális feladatokkal kapcsolatos vízgazdálkodási igények feltárása, 
- az Igazgatóság kezelésében lévő vizek, vízügyi létesítmények szakszerű 
üzemeltetésével, állagának megóvásával, fenntartásával, felújításával a működési 
területen jelentkező állami felszíni vízgazdálkodási feladatok biztosítása, 
- vízkárelhárítási, illetve vízminőségi kárelhárítási védelmi szervezetben való 
részvétel, eseti vezénylés alapján az ár-és belvízvédekezési munkában való részvétel, 
- árvíz-és belvízvédekezéshez kapcsolódó vízügyi-műszaki feladatok előkészítése, 
- az őrszemélyzet és a területi felügyelők útján állandó vízügyi felügyelet biztosítása, 
- folyami nagyműtárgyak kezelési és üzemeltetési feladatainak irányítása. 

 
A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok: 

- részletes szakmai önéletrajz, 
- a szükséges iskolai végzettséget igazoló és egyéb okiratok, bizonyítványok 

másolata, 
- motivációs levél,  
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes 

adatainak a jelen pályázati eljárással kapcsolatos kezeléséhez hozzájárul. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 27. 
 
A pályázat benyújtásának módja: 
 

- Személyesen vagy postai úton: 
            (a borítékon a „Szeghalmi Szakaszmérnökség” szöveg feltüntetésével)  
            Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság, Igazgatási és Jogi Osztály  
            5700 Gyula, Városház utca 26.  

- Elektronikus úton: 
 a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság Igazgatási és Jogi Osztály részére a 
kovizig@kovizig.hu e-mail címen keresztül. 
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A pályázati kiírással kapcsolatos további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető: 
 

Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság, Igazgatási és Jogi Osztály  
5700 Gyula, Városház utca 26.  
Tel.: 66/526-400 
Email: kovizig@kovizig.hu 

 
A pályázati felhívás közzétételre kerül az Igazgatóság honlapján (www.kovizig.hu) is. 
Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az Igazgatóság honlapján 
közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni. 
 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. december 2. 
 
 
Gyula, 2022. október 25. 
 
 
        Szabó János 
              igazgató 
 

http://www.kovizig.hu/

