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ÁLLÁSHIRDETÉS  
Budapest F őváros Kormányhivatala (BFKH)  

III. Kerületi Hivatala Közlekedés Felügyeleti F őosztály 
Forgalmi Osztálya 

közlekedési, mérésügyi és m űszaki biztonsági feladatok ellátására munkatársat k eres 
 

 
A kormányzati szolgálati jogviszony id őtartama: 
Határozatlan idejű (próbaidő időtartama 6 hónap). 
 
Foglalkoztatás jellege:  
Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 
Budapest Főváros Kormányhivatalának III. Kerületi Hivatala Közlekedés Felügyeleti Főosztály 
Forgalmi Osztály 
1033 Budapest, Mozaik utca 5. 

Ellátandó feladatok: 
A közúti közlekedési szakterületen keletkező közigazgatási hatósági eljárások lefolytatása a 
vonatkozó jogszabályok és belső utasítások szerint.  

Feladat ellátásának feltételei:  
• magyar állampolgárság, 
• cselekvőképesség, 
• büntetlen előélet, 
• erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi), 
•  felsőfokú képesítés jogi vagy műszaki képzési területen. 

A közlekedési, mérésügyi és m űszaki biztonsági feladatkör betöltéséhez szükséges 
végzettség: 
 
Felsőfokú végzettség:  
• felsőoktatásban agrár, műszaki gazdaságtudományi, bölcsészettudományi, 

természettudományi, pedagógus-képzés, közigazgatási, rendészeti és katonai képzési 
területen, valamint az államtudományi képzési területen szerzett szakképzettség és mérésügyi 
területen mérésügyi hitelesítő vizsga, műszaki biztonsági területen műszaki-biztonsági 
felügyelői szakvizsga, közúti járművezetői vizsgabiztosi igazolvány   

vagy 
• felsőoktatásban jogi képzési területen szerzett jogász szakképzettség és mérésügyi területen 
mérésügyi hitelesítő vizsga, műszaki biztonsági területen műszaki-biztonsági felügyelői szakvizsga, 
közúti járművezetői vizsgabiztosi igazolvány, 
 vagy  
• felsőoktatásban szerzett szakképzettség és OKJ szerinti közlekedés, gépészet, 
mezőgazdasági szakmacsoportba tartozó, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett 
felsőfokú szakképesítés és mérésügyi területen mérésügyi hitelesítő vizsga, műszaki biztonsági 
területen műszaki-biztonsági felügyelői szakvizsga, közúti járművezetői vizsgabiztosi igazolvány. 

 
 
Elvárt kompetenciák:  

• jó kommunikációs és problémamegoldó képesség, 

•  konfliktuskezelési képesség, 
• pontos-, precíz munkavégzés, 
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• határozottság, 
• rugalmasság, 
• ügyfél‐orientáltság, 
• terhelhetőség, stressztűrő képesség, 
• felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások). 

 
A jelentkez ő elbírálásánál el őnyt jelent:  

• közigazgatásban szerzett gyakorlat. 
 
Illetmény és juttatások:  
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi 
CXXV. törvény, valamint a BFKH Közszolgálati Szabályzata az irányadó. 
 
 
A jelentkezéshez csatolni kell:  
Részletes szakmai önéletrajzot (a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete alapján), 
iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okirat másolatát, a jelentkező 
nyilatkozatát, mely szerint a benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben foglalt személyes adatainak 
az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, illetve a jelentkező nyilatkozatát 
annak tudomásulvételéről, hogy a munkakör vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség alá esik.  
 
Az álláshely betölthet őségének id őpontja:  
Elbírálást követően azonnal. 
 
A jelentkezés benyújtásának határideje:  
2019. április 18. 

A jelentkezés benyújtásának a módja: 
 
Kérjük, hogy fényképes szakmai közigazgatási önéletrajzát elektronikus formában a  
forgalom-buda@bfkh.gov.hu e-mail címre szíveskedjen eljuttatni.   
 
Bővebb tájékoztatást Engler Ádám osztályvezető nyújt a 06-1-430-2770 telefonszámon. 
 


