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Működtetési Központ 

                        

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

pályázatot hirdet 

Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági 

Működtetési Központ 

 

vízvezeték szerelő 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

                        

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

1151 Budapest, Bartók Béla utca 23-25. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

A Gazdasági Működtetési Központ által üzemeltetett területeken folyadékok és légnemű 

anyagok, mint például víz, olaj, gőz szállítására szolgáló csővezetékeket, vezeték hálózatokat 

és ezeket kiszolgáló berendezéseket épít, állít össze, valamint javít és karbantart. Különböző 

technológiák (fémipari, műanyagipari, építőanyag-ipari) alkalmazásával a vezetékrendszert 

kiépíti és összeszereli, lyukakat, hornyokat és egyéb nyílásokat vés vagy fúr ki. A csöveket vágja, 

előkészíti, hajlítja és alakítja, menetet metsz, csavaroz, ragaszt, forraszt, hegeszt. A 

csővezetékeket különböző fűtő, hűtő, légkondicionáló és egyéb ipari feldolgozó 

készülékekhez, berendezésekhez és rendszerekhez csatlakoztatja. Az illesztések 

szivárgásmentességét nyomás-, illetve üzempróbával ellenőrzi. Üzemelteti, javítja és 

karbantartja a szenny-, és csapadékvíz elvezetésére szolgáló, zárt-, vagy nyíltrendszerű 

csatornahálózatokat és ezek berendezéseit (szivattyúk, szűrők stb.). Gondoskodik a 

csatornadugulások megszüntetéséről és a szennyvízszippantásról. Műanyag vagy egyéb 

anyagokból készült csöveket fektet le és szerel össze, hogy vezeték szakaszokat, csatornákat 

építsen csapadékvíz, szennyvíz, illetve víz elvezetésére. A vezetékek nyomvonalának 

megfelelően kiásott árkot elsimítja és a kívánt lejtésbe állítja. A csővezetékeket az árokban 

elhelyezi vagy oda irányítja. Függő- és mérőléc használatával beállítja a csővezetéket és 

annak lejtését, majd rögzíti, cementhabarcs kiöntéssel, hegesztéssel, csavarozással 

összekapcsolja, tömíti. Felszereli a különböző szerelvényeket és idomokat. Épületgépészeti – 

központi fűtés, ivóvíz, csatorna, gáz, szellőző és klíma hálózatok – és technológiai vezetékeket 

alakít ki, üzembe helyez, üzemelteti és karbantartja. 

Illetmény és juttatások: 

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

XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a(z) Gazdasági Működtetési Központ Juttatási 

Szabályzata az irányadók. 



                        

Pályázati feltételek: 

• Középfokú képesítés, vízvezeték szerelő szakképesítés, 

• Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

• Vízvezeték szerelési területen - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• Részletes, fényképes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló oklevelek 

másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a pályázó 

nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak 

a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. december 18. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varga Csaba csoportvezető nyújt, a 

06-70-698 5641 -es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

• Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, 

Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ 

címére történő megküldésével (1158 Budapest, Ady Endre utca 31-33.) 

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 

számot: 44/2022, valamint a munkakör megnevezését: vízvezeték szerelő. 

vagy 

• Elektronikus úton GMK Humánpolitika részére a humanpolitika@gmkxv.hu 

E-mail címen keresztül 

vagy 

• Személyesen: GMK Humánpolitikai Iroda, 1158 Budapest, Ady Endre utca 

31-33. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. január 27. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

• Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota 

Önkormányzat honlapja - 2022. november 14. 

• Gazdasági Működtetési Központ honlapja - 2022. november 14. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

A GMK a személyes adatokat az érintett önkéntes hozzájárulása alapján kezeli, ami abban 

nyilvánul meg, hogy azokat az álláspályázat iránt érdeklődő maga juttatja el a GMK-nak. 

[Általános Adatvédelmi „GDPR” Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont]. Az adatkezelésről a 

tájékoztatás elérhető a http://www.gmkxv.hu oldalon, az adatvédelem menüpontjában, az 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓK alatt, az ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ_munkaerő kiválasztáshoz, 

álláspályáztatáshoz c. file megnyitásával. Az állásra pályázó a jelentkezésével elismeri, hogy az 

Adatkezelési tájékoztató álláspályázatokhoz c. dokumentum tartalmát megismerte. 

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


