
Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság 
                        

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

pályázatot hirdet 

Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság 
Vízrendezési és Öntözési Osztály 

 

vízhasznosítási referens 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 
                        
Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

Hajdú-Bihar megye, 4025 Debrecen, Hatvan utca 8-10. 

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

• Részt vesz a vízhasznosítási, vízgazdálkodási és vízkárelhárítási 
feladatok ellátásában, • Közreműködik a vízhasznosítási csoport 
tevékenységével kapcsolatos műszaki és adminisztratív feladatok 
ellátásában, • Közreműködik a vízhasznosítási szakágazat rövid, közép- és 
hosszú távú terveinek elkészítésében, beruházási, fenntartási munkák 
előkészítésében, • Részt vesz hatósági, helyszíni szemléken, • Részt vesz 
a vízhasznosítási szakági nyilvántartások fejlesztésében és 
aktualizálásában, • Közreműködik a hatóságokkal, önkormányzatokkal, 
intézményekkel, társadalmi szervezetekkel és vízügyi társszervezetekkel 
való kapcsolattartásban, • Részt vesz az igazgatóság által, hazai és 
nemzetközi forrásokból tervezett projektek pályázati anyagának 
kidolgozásában. Közreműködik a nyertes projektek megvalósításában. 
  



 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
                        
Pályázati feltételek: 

 Főiskola, szakirányú felsőfokú végzettség, 

 Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 

 Magyar állampolgárság,büntetlen előélet, cselekvőképesség. 

 Térinformatikai, AutoCad ismeretek. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, 
tárgyalási szintű nyelvtudás, 

 Vízgazdálkodás, vízépítés, vízhasznosítás területén - Legalább 
1-3 év szakmai tapasztalat, 

 ARC GIS ismeretek - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, 

 Vízügyi szakközépiskolai végzettség, 

 Vízgazdálkodással, környezetvédelemmel kapcsolatos 
jogszabályok ismerete, 

 "B" kategóriás jogosítvány. 

Előnyt jelentő kompetenciák: 

 Önálló, gyors, precíz munkavégzési képesség és jó 
kommunikációs készség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 Fényképes szakmai önéletrajz és motivációs levél. Az álláshely 
betöltéséhez szükséges végzettséget igazoló okmányok 
másolata. A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati 
anyagában megadott személyes adatainak – a pályázati 
eljárással összefüggő – kezeléséhez hozzájárul. A kinevezés 
feltétele egy 90 napnál nem régebbi, a büntetetlen előéletet 
igazoló hatósági bizonyítvány benyújtása. 

  



A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 
 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. december 13. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
o Postai úton, a pályázatnak a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság címére 

történő megküldésével (4025 Debrecen, Hatvan utca 8-10. ). Kérjük 
a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: K002233/2022., valamint a munkakör megnevezését: 
vízhasznosítási referens. 

 vagy 
o Elektronikus úton Nádasi György részére a titkarsag@tivizig.hu E-

mail címen keresztül 

 vagy 
o Személyesen:  Hajdú-Bihar megye, 4025 Debrecen, Hatvan utca 8-

10. 2.em 212 Központi Iktató. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. december 19. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
o www.tivizig.hu - 2022. november 28. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A 
pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat 
tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 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. 
  
 


