
 

Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság – Szombathely 

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

pályázatot hirdet 

Nyugat dunántúli Vízügyi Igazgatóság 
Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási Osztályán 

árvízvédelmi referens 

munkakör betöltésére. 
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 
 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 
A munkavégzés helye: Vas vármegye, 9700 Szombathely, Vörösmarty utca 2. 
 
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

- a vízkárelhárítással (elsősorban az árvízvédekezéssel) összefüggő feladatok: pl.: 
védvonalak nyilvántartási, védelmi terveinek karbantartása; az Igazgatóság 
árvízvédelmi létesítményeinek éves felülvizsgálata; szakvélemények, kezelői 
hozzájárulások készítése, 

- a Mura, Lapincs és Rába folyók fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos 
feladatok, 

- a kivitelezési munkák folyamatos felügyelete, ellenőrzése az árajánlatok 
beszerzésétől a műszaki átadásig, 

- pályázatok készítése, feladatok teljes körű végzése a projekt tervezésétől a 
megvalósításig, 

- árvíz, belvíz, vízminőségi kárelhárítás esetén, továbbá egyéb katasztrófa 
helyzetben a védelmi szervezetben ügyeletes és műszaki irányító munkakör 
betöltése. 

 
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: 

- felsőfokú iskolai végzettség (vízépítő mérnök, építőmérnök, meliorációs 
mérnök, infrastruktúra mérnök, környezetmérnök, környezetgazdálkodási 
agrármérnök, geográfus, vízgazdálkodási üzemmérnök, vízrendezési-
vízhasznosítási építőmérnök, vízellátási és csatornázási 
üzemmérnök/építőmérnök) vagy műszaki, természettudományi területen 
szerzett egyéb felsőfokú végzettség vagy mérnöki végzettség és ár- és 
belvízvédelmi szakmérnöki, vízépítési szakmérnök végzettség, 

-  felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 



- felhasználói szintű internetes alkalmazások, 
- büntetlen előélet, 
- cselekvőképesség, 
- magyar állampolgárság. 

 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

- jogosítvány, 
- szakmai gyakorlat, 
- térinformatikai ismeretek, 
- német és/vagy angol nyelvismeret. 

 
Elvárt kompetenciák: 

- jó szintű kommunikációs készség írásban, szóban, 
- jó szintű rendszerező képesség, 
- magas szintű terhelhetőség, 
- önálló, precíz munkavégzés. 

 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
Szakmai önéletrajz, motivációs levél, képesítést, nyelvismeretet tanúsító okiratok 
fénymásolata, 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (illetve az erkölcsi bizonyítvány 
megkérésének igazolása), jogosítvány másolata, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati 
anyagban foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. 
 
Egyéb információ: 
A pályázat során személyes meghallgatásra is sor kerül. 
 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban 2023.05.01. napjától tölthető be. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2023.04.18. 
 
A pályázatok benyújtásának módja: 
Elektronikus úton Lanter Tamás részére, a lanter.tamas@nyuduvizig.hu e-mail címen 
keresztül kérjük a pályázatot megküldeni. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2023.04.24. 
 
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

 www.kozszolgallas.hu – 2023.02.10. 
 www.nyuduvizig.hu- 2023.02.10. 
 
 

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

A pályázattal kapcsolatos adatkezelési tájékoztató a munkáltató honlapján 
megtalálható. 

 


