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

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű  

Foglalkozás jellege:  teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: TIVIZIG Hajdúszoboszlói Szakaszmérnökség működési területe 

A munkakörhöz tartozó lényeges feladatok: 

TIVIZIG Hajdúszoboszlói Szakaszmérnökség működési területén a Balmazújváros, Keleti-

főcsatorna vízszinttartó műtárgy, valamint a K-V-1 és K-V-3 tározók üzemeltetési, vízkár 

elhárítási, védekezési feladatok ellátása. 

Illetmény és juttatások 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi 

XXXIII. törvény  rendelkezései , valamint a Vízgazdálkodásról szóló 1995.évi LVII törvény IV. 

fejezet szabályai illetve a 391/2017 (XII.13) Kormányrendelet az irányadó. 

Pályázati feltételek: 

-  Alapfokú szakmai végzettség (vízgazdálkodás, gépészet, környezetvédelem, mezőgazdaság, 

közlekedés, épület gépészet, építőipar, agrár gépész szakmacsoportba tartozó),  

- Segédmotor kerékpár jogosítvány, 

- Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség. 

 

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

- Érettségi bizonyítvány. 

Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

- Szakmai önéletrajz, 
- Végzettséget igazoló okiratok másolatai,  
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, 
- Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismerhetik. 
 
 
 



Munkakör betölthetőségének időpontja: 

A  pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. október 07. 

A pályázat benyújtásának módja: 

- postai úton, a pályázatnak a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság  címére történő megküldésével 
  (4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi utca 163. sz.) vagy 
- elektronikus úton Pinczési Miklós szakaszmérnök részére a miklos.pinczesi@tivizig.hu E-
mail címen  keresztül, vagy 
-  személyesen: Hajdúszoboszló, Rákóczi utca 163.sz. 
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázatokról a TIVIZIG igazgatója, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázók a 
pályázat eredményéről írásban értesülnek. 
 

A pályázat elbírálásának határideje:  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

- Hajdúsági Szuperinfó (Hajdúböszörmény) 2022.09.23 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

A munkáltatóval kapcsolatos információk elérhetőek a www.tivizig.hu oldalon. Az 
igazgatóság dolgozói közalkalmazottak, jogállásukra és javadalmazásukra a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, 
valamint a vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának 
különös szabályairól szóló 391/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet rendelkezései irányadók. Az 
illetmény megállapítása a vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti 
jogviszonyának különös szabályairól szóló 391/2017. (XII. 13.) számú Kormányrendeletben 
foglaltak szerint történik.  
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