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Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság (ÉMVIZIG)  
 

a belügyminiszter irányítása alatt álló vízügyi igazgatási szerv,  működési területe Borsod-

Abaúj-Zemplén és Heves megye teljes területe mellett Szabolcs- Szatmár- Bereg megye, Jász- 

Nagykun- Szolnok és Nógrád megye egy részére terjed ki, központja Miskolcon van.  

 

Az Igazgatóság ellátja működési területén az ár- és belvízvédelmi, vízkárelhárítási, vízminőségi 

kárelhárítási feladatokat, valamint végzi a vagyonkezelésében lévő vízilétesítmények 

fenntartását, üzemeltetését és fejlesztését, a vagyonkezelésében lévő állami tulajdonú 

vízfolyások, holtágak és természetes állóvizek szabályozását, mederfenntartását, 

partvédelmét. 

  

Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási Osztály 
Vízgazdálkodási Csoportjához 

 

pályázatot hirdet 

 

vízgazdálkodási referens 
 

munkakör betöltésére. 

 

 

 

Feladatok: 

 

 a felszíni és felszín alatti vizekkel kapcsolatos vagyongazdálkodási, 

objektumazonosítási feladatok ellátása; 

 vízkészletek térbeli, időbeli, minőségi számbavétele és azok elosztása, ezzel 

kapcsolatos szakvélemények készítése; 

 az ÉMVIZIG vízkészlet-gazdálkodási nyilvántartásainak vezetése; 

 a vízhasználatokkal kapcsolatos üzemeltetői adatszolgáltatások ügyintézése; 

 a vízbázis-védelemmel kapcsolatos igazgatósági feladatok végrehajtása; 

 vízkárelhárításkor, vízminőségi- és környezeti kárelhárításkor a védelmi szervezetben 

meghatározott feladatok végrehajtása. 

 

 

Követelmény: 

 

 felsőfokú szakirányú végzettség (elsősorban vízépítő mérnök, hidrológus, 

hidrogeológus, környezetmérnök),  

 térinformatikai ismeretek, 

 felhasználói szintű MS Office ismeret, 

 cselekvőképesség, büntetlen előélet (jogviszony létesítés elengedhetetlen feltétele az 

erkölcsi bizonyítvány). 
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Előny: 

 

 a betöltendő munkakörhöz hasonló munkavégzési tapasztalat,  

 felszíni vízilétesítmények tervezésében, engedélyeztetésében, üzemeltetésében szerzett 

gyakorlat, 

 hidraulikai modellezés ismerete,  

 jártasság a terepi munkavégzésben (vízmintavétel, hidromorfológiai felmérés stb.), 

 szakmai nyelvvel bővített angol nyelvtudás, 

 B kategóriájú jogosítvány. 

 

Amit ajánlunk: 

 

 helyettesítés miatt határozott idejű közalkalmazotti kinevezés legkésőbb 2023. május 31-ig, 

 szakmai fejlődés biztosítása, 

 stabil, kiszámítható, családbarát munkahely,  

 igény esetén elhelyezés munkásszálláson, 

 a 391/2017. (XII.13.) Kormányrendelet által meghatározott illetmény és előmenetel. 

 

Munkavégzés helye:  ÉMVIZIG Központ – 3530 Miskolc, Vörösmarty u. 77.   

 

A pályázat tartalmazza: 

 

 motivációs levél, 

 szakmai önéletrajz, 

 nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatban szereplő személyes adatok ÉMVIZIG általi 

kezeléséhez hozzájárul, 

 esetleges referenciák. 

 

A pályázattal kapcsolatos egyéb tudnivalók: 

 

A pályázatot 2022. június 10. napjáig beérkezően lehet megküldeni postai úton vagy 

elektronikusan a következő címre:  

 

Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság 

Igazgatási és Jogi Osztály 

3530 Miskolc, Vörösmarty u. 77. 

E-mail: cv@emvizig.hu 

 

A beküldött pályázati anyagon kérjük feltüntetni a „vízgazdálkodási referens” jeligét. 

 

A munkakör azonnal betölthető. 

 

Felvilágosítás kérhető:  

A (46) 516-600 telefonszámon. 

 

 

A pályázatok elbírálására 2022. június 30. napjáig kerül sor.  
 

Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság az álláspályázatot benyújtók személyes adatait a vonatkozó 
nemzetközi európai uniós és egyéb hazai jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően, a személyhez fűződő 
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jogok tiszteletben tartásával célhoz kötötten, kizárólag az álláspályázatok betöltése érdekében, ügyviteli célból 
kezeli és tartja nyilván. 
A kiválasztásra nem kerülő jelentkezők személyes adatait kizárólag az álláspályázat tárgyát képező munkakör 
betöltésétől számított 1 évig tárolja az ÉMVIZIG. Az álláspályázatot benyújtónak az álláspályázatban 
szükséges jelezni azt, hogy az 1 év időtartamú tároláshoz, őrzéshez, szükség szerinti kezeléséhez nem 

járulnak hozzá, az álláspályázat lezárását követően kérik adataik törlését. Abban az esetben, amennyiben a 
pályázatot benyújtó nem járul hozzá az 1 év időtartamú adatkezeléshez, az adatok automatikusan, az 
álláspályázatok értékelését és a pályázók értesítését követően törlésre kerülnek. 
A pályázati anyagként beküldött eredeti dokumentumok a jelentkező által megadott elérhetőségre 
visszaküldésre kerülnek. 

 

 


