
Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság - Szombathely  

                         

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján  

pályázatot hirdet 

Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság  
Szombathelyi Szakaszmérnöksége 

 
mederőr 

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Vas megye 

 1 fő Szentgotthárd és környéke 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

 Az őrjárás vízfolyásain és vízügyi létesítményein a fenntartási jellegű 
feladatok elvégzése 

 Rábízott vízfolyások és a hozzájuk tartozó vízgyűjtőn az őri feladatok 
ellátása 

 Területén alkalmazott közfoglalkoztatottak napi ellenőrzése, napi 
munkafeladatok kiadása 

 Havonta legalább egyszer gyalogosan bejárja a szolgálati területére eső, az 
Igazgatóság kezelésében lévő vízi létesítményeket /vízfolyások, töltések, 
műtárgyak/. Bejárása során ellenőrzi azok rendeltetésszerű használhatóságát 

 Folyamatosan figyelemmel kíséri a vízfolyások és töltések mentén lévő 
ingatlanok művelését, beépítettségét, az építési tilalom betartását, a 
kisajátítási kövek állapotát 

 Ellenőrzi, hogy szolgálati területén a vízi létesítmények építését, vagy a 
vízügyi érdekeket érintő bármely egyéb beavatkozásokat az érvényes vízjogi 



engedély, illetve szakhatósági hozzájárulás birtokában, és a benne foglalt 
előírások szerint végzik-e. Az észlelt szabálytalanságokat felettesének 
azonnal jelentenie kell 

 Ellenőrzi a szolgálati területén lévő, nem VIZIG - kezelésben lévő 
műtárgyak üzemelési szabályzatnak megfelelő működtetését, illetve 
működését 

 

 
 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására a 391/2017. (XII. 13.) a vízügyi igazgatási szerveknél 
foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól szóló 
kormányrendelet rendelkezései az irányadók. 
 
 
Pályázati feltételek: 

 középiskola végzettség 
 büntetlen előélet  
 „B” kategóriás gépjárművezetői engedély 
 cselekvőképesség  
 magyar állampolgárság  
 kisgépkezelői (motorfűrész kezelő, aljnövényzet tisztító kezelői) 
 1 és 2 tengelyes fenntartógép kezelői 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 gátőri szakképesítés,  
 szivattyú kezelői szakképesítés 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         Szakmai önéletrajz, képesítést tanúsító okiratok fénymásolata, 90 napnál 
nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (illetve az erkölcsi bizonyítvány 
megkérésének igazolása), a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati 
anyagban foglalt személyi adatainak pályázati eljárással összefüggő 
kezeléséhez hozzájárul  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 



A munkakör legkorábban 2021 év szeptember 15. napjától tölthető be.  

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 31. 

 

A pályázatok benyújtásának módja:  

 Elektronikus úton Kopácsi Sándor szakaszmérnök-helyettes részére a 
kopacsi.sandor@nyuduvizig.hu E-mail címen keresztül 

 Szombathelyi Szakaszmérnökségen személyesen 9700, Szombathely, 
Zanati út 42. címen 
 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. szeptember 08. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

 www.kozigallas.hu – 2021. 08. 16. 
 www.nyuduvizig.hu – 2021. 08. 16. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nyuduvizig.hu 
honlapon szerezhet.  

A pályázattal kapcsolatos adatkezelési tájékoztató a munkáltató honlapján 
megtalálható. 


