
A Pest Megyei Kormányhivatal
                       

a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2018. évi CXXV. törvény 83. § (1) 
bekezdése alapján pályázatot hirdet

Pest Megyei Kormányhivatal
Közlekedésfelügyeleti Főosztály

közlekedési hatósági műszaki ellenőrzési szakügyintéző

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes, kötött munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest XIV. ker., Komócsy u. 17-19., valamint Pest egész területe

Ellátandó feladatok:

A Közlekedésfelügyeleti Főosztály Járműműszaki Osztályán a hatáskörbe 
tartozó járműműszaki engedélyezési ügyek intézése, hatósági ellenőrzések 
végzése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Közreműködés  a  jármű  műszaki  vizsgáló  állomási  tevékenység 
engedélyezésével kapcsolatos hatáskör gyakorlásában, a vizsgáló állomás 
engedélyezése,  a  vizsgáló  állomások  és  a  műszaki  vizsgabiztosok 
tevékenységének ellenőrzése, vizsgáló állomások auditálása.

Közreműködés  a  járműbontókkal  történő  közreműködői  megállapodások 
megkötésében, a járműbontók tevékenységének 

A mezőgazdasági és erdészeti járművek továbbá a két- vagy háromkerekű 
járművek, valamint a négykerekű motorkerékpárok EU európai parlamenti 
és tanácsi rendeletben meghatározott piacfelügyeleti ellenőrzés végzése.



A  tachográf  beépítését,  vizsgálatát,  javítását  és  illesztését,  üzembe 
helyezését  és  aktiválását  végző  szervezetek  engedélyezésével  és 
ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtása;

A  gépjárműfenntartó  szervezetek  személyi  és  dologi  feltételeinek 
ellenőrzése.

Közlekedésbiztonsági  és környezetvédelmi szempontból  kiemelten fontos 
pótalkatrészek és tartozékok ellenőrzésével kapcsolatos hatósági feladatok 
ellátása.

Átfogó, a társhatóságokkal közös ellenőrzési akciók szervezése.

Jogszabály és belső szabályozók szerinti nyilvántartások vezetése, adatok 
szolgáltatása.

Kapcsolattartás az ügyfelekkel és szakmai szervezetekkel.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati 
igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek:

 Magyar állampolgárság,
 Cselekvőképesség,
 Büntetlen előélet,
 Egyetem,  Egyetemi  (MsC)  vagy  főiskolai  (BsC)  szintű  felsőfokú 

műszaki végzettség
 B kategóriás jogosítvány
 Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 Gépészmérnök, közlekedésmérnök végzettség, 
 Autószerelő szakiránynak megfelelő felsőfokú képesítés,
 Közigazgatási területen szerzett gyakorlat – legalább 1-3 év szakmai 

tapasztalat,
 Közigazgatási alapvizsga, szakvizsga
 Műszaki vizsgabiztosi névjegyzékben való szereplés

Elvárt kompetenciák:

 Szakma és a közszolgálat iránti elhivatottság 
 Jó szintű problémamegoldó-készség



 Jó szintű kommunikációs készség írásban és szóban 
 Terhelhetőség, stressz tűrő képesség
 Önálló munkavégzés
 Precizitás, megbízhatóság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§   A  45/2012.  (III.  20.)  Korm.  rendelet  1.  sz.  melléklete  szerinti 
fényképes önéletrajz

§   Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
§   Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevő személyek 

a benyújtott pályázati anyagot megismerhetik
§  Nyilatkozat  annak  tudomásulvételéről,  hogy  a  munkakör 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség alá esik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 30.

A  pályázati  kiírással  kapcsolatosan  további  információt  Tolna  Sándor 
főosztályvezető nyújt a (1) 460-2218 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
§       Elektronikus úton Tolna Sándor főosztályvezető részére az 

tolna.sandor@pest.gov.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot  benyújtók -  szükség szerint  -  személyes meghallgatáson is 
részt  vehetnek. A pályáztató fenntartja a jogot,  hogy a pályázati  eljárást 
eredménytelennek nyilvánítsa.

Pályakezdők jelentkezését is várjuk.


