
Álláshirdetés  

BÁNYÁSZATI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI FELADATKÖR 

betöltésére 

 

A foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidős, határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony 

 

A munkavégzés helye: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

Hatósági Főosztály 

Bányászati Osztály 

7623 Pécs, József Attila u. 5., illetve az Ügyrendben meghatározott helyszíneken 

 

Ellátandó feladatok: 

A bányafelügyelet műszaki biztonsági, munkavédelmi, építésügyi hatósági, építésfelügyeleti, ásványvagyon-

gazdálkodási, piacfelügyeleti, földtani és tűzvédelmi hatósági felügyelete során a bányászatról szóló 1993. évi 

XLVIII. törvény 44. §-ban meghatározott feladatok ellátása. 

A Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály illetékességi területén (Baranya, 

Tolna, Somogy és Zala megyék) eljárva, a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek érdemi döntésének 

előkészítése, ellenőrzési és felügyeleti tevékenység végzése.  

 

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapításra és az egyéb juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi 

CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.), valamint a Baranya Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzatának 

rendelkezései az irányadók. 

Feltételek: 

 magyar állampolgárság, 

 cselekvőképesség, 

 foglalkozás-egészségügyi alkalmasság, 

 büntetlen előélet, 

- műszaki szakképzettség, 

- „B” kategóriás vezetői engedély, 

- felhasználói szintű számítógépes ismeret (irodai alkalmazások), 

 vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése a kinevezéstől számított harminc napon belül, az egyes 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvényben foglalt rendelkezéseknek 

megfelelően. 

 

 

Az állás betöltéséhez előnyt jelent: 

- egyetemi, vagy főiskolai szintű okleveles bányamérnöki (földtudományi szak, bányaművelő, 

bányagépész) végzettség, vagy földtudományi mérnök Bsc, Msc végzettség, vagy bánya- és 

geotechnikai mérnök Msc végezettség, vagy gépészmérnöki végzettség; 

- bányászati szakmai gyakorlat; 



- államigazgatásban szerzett gyakorlat, közigazgatási szakvizsga vagy közigazgatási tanulmányok 

szakképzettség; 

- közép- vagy felsőfokú munkavédelmi képzettség; 

- idegen nyelv ismerete. 

 

Benyújtandó okiratok: 

 részletes, fényképes szakmai önéletrajz  

 végzettséget igazoló okiratok másolata, 

 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás annak megkéréséről. 

 

Jelentkezés az állásra: 

A benyújtandó okiratok elektronikus úton történő megküldésével a kovacs.istvan2@baranya.gov.hu  

e-mail címre. 

A jelentkezés határideje:  

2019. 08.15.  

Az elbírálás határideje:  

2019. 08.30. 

A állás betölthetőségének időpontja:  

2019.10.01. napjától. 

 

Az állással kapcsolatos további információ Kovács István osztályvezető, bányakapitánytól kérhető a 

+36/72/795-267-es és a 20/662-5487-es telefonszámon. 

mailto:kormos.karoly@baranya.gov.hu

