
Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság - Szombathely  

                         

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

pályázatot hirdet 

Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság  
Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Osztály 

 
Üzemfenntartási ügyintéző  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

9700 Szombathely, Vörösmarty Mihály utca 2.  

A munkakörbe tartozó feladatok: 

 Köteles naprakész ismeretekkel rendelkezni a szolgálati járművek 
karbantartásáról, a javítás rendszeréről, az egyes típusokra vonatkozó 
üzemeltetési, karbantartási előírásokról. 

 Szabályozott rendszerben végrehajtja a szolgálati jármű üzemeltetésével, 
karbantartásával, javításával kapcsolatosan részére előírt feladatokat. 

 Figyelemmel kíséri a felügyelete alá tartozó szolgálati járművek műszaki 
állapotát, gondoskodik azok állandó üzemképességének és 
üzembiztonságának fenntartásáról. 

 Az indulás előtt megvizsgálja a szolgálati jármű KRESZ-ben előírt műszaki, 
közlekedésbiztonsági felszereltségét, a biztonsági fény- és jelzőberendezések 
működését. 

 Koordinálja és végzi a hatáskörébe utalt szolgálati járművek technikai 
kiszolgálásra, javításra történő átadás-átvételét. 

 Figyelemmel kíséri a napi karbantartás végrehajtását és a javítási ütemtervben 
meghatározott időpontban elvégzi vagy elvégezteti a műszaki, technikai 
ellenőrző vizsgálatokat. 

 Megszervezi a szolgálati jármű ügyintézők közötti átadás-átvételének 
végrehajtását. 



 Rendszeresen ellenőrzi a gépjármű-menetlevéltömb (a továbbiakban: 
menetlevél) kitöltését és a hibabejelentéseket, összesíti az üzemanyag-
felhasználást, végzi az elszámolással járó adminisztratív feladatokat. 

 Az ügyintézői gépjárművezető figyelmét felhívja a szabályok betartására, az 
észlelt rendellenességek megszüntetésére. 

 Megállapítja a dolgozók munkába járási támogatásához az elszámolható 
kilométer keretet. 

 A Járműkövető rendszerben csoportadminisztrátorként biztosítja az 
Igazgatóság dolgozója részére a felhasználói jogosultságokat. Részt vesz a 
JKR Programmal kapcsolatos ismeretanyag átadását biztosító képzések 
megszervezésében. Felhasználóként gondoskodik a kezelésére bízott 
járműforgalmazási adatállomány ellenőrzéséről, az észlelt eltérések 
szükségszerű és indokolt javításáról. 
Elektronikus menetlevelek előkészítése. JKR felhasználók által ellátandó 
feladatok ellenőrzése. 

 Gépjárművezetők munka beosztásának megszervezése. 
 Járművekkel kapcsolatos határidős adatszolgáltatások elvégzése. 
 Büroffice rendszer naprakész vezetése. 
 Igazgatóság honlapján Üvegzseb felületre gépjármű adatok meghatározott 

rendszerességgel történő felvitele. 
 

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: 

 középfokú végzettség 
 Internetes alkalmazások felhasználói szintű ismerete  
 MS Office (irodai alkalmazások) felhasználói szintű ismerete 
 büntetlen előélet  
 vezetői engedély megléte 
 szolgálati gépjármű vezetésének vállalása 
 cselekvőképesség  
 magyar állampolgárság  
 rugalmas, proaktív, csapatmunkában végzendő munkavégzési kompetenciák 
 megfelelő kommunikációs és konfliktuskezelési készség 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 középfokú szakmai végzettség – építőipari, épületgépészeti, gépészeti, 
energetikai, járműipari, logisztikai, informatikai, közgazdasági, 
biztonságtechnikai, elektrotechnikai, kereskedelmi, ügyviteli szervezési 



 közigazgatási szervnél szerzett munkatapasztalat 
 gépjármű ügyintézői munkakörben szerzett munkatapasztalat 
 járműipari és/vagy logisztikai munkatapasztalat 
 pénzügyi jártasság 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

Szakmai önéletrajz, képesítést tanúsító okiratok fénymásolata, sikeres pályázat 
esetén erkölcsi bizonyítvány megkérése, bemutatása (90 napnál nem régebbi), a 
pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyi adatainak 
pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. 

Amit kínálunk: 

 folyamatos szakmai fejlődési lehetőség 
 szakirányú tanulmányok támogatása 
 rugalmas munkaidő 
 lakhatási támogatás 
 dinamikus csapat 
 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A pályázat elbírálását követően tölthető be, de legkorábban 2022. év szeptember hó 
06 napjától.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 23. 

Pályázat tárgyát képező munkakörrel kapcsolatos kérdések vonatkozásában  
Vörös József (06 94/ 521-280 – mellék: 16248) az alábbi elérhetőségen elérhető. 
 
A pályázatok benyújtásának módja:  

Elektronikus úton, Dr. Csanaki Eszter osztályvezető részére az alábbi e-mail 
címeken keresztül: csanaki.eszter@nyuduvizig.hu;  
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 26. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

 www.kozigallas.hu  – 2022. 08. 08. 
 www.nyuduvizig.hu – 2022. 08. 08. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nyuduvizig.hu 
honlapon szerezhet.  
A pályázattal kapcsolatos adatkezelési tájékoztató a munkáltató honlapján 
megtalálható. 


