
Álláshirdetés 
Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) 
Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály 

Piacfelügyeleti Osztálya 
1 fő piacfelügyeleti referenst (villamosmérnök) keres  

 
 
Az állami szolgálati jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű állami tisztviselői jogviszony (próbaidő időtartama 6 hónap). 

 
Foglalkoztatás jellege:  
Teljes munkaidő. 

 
A munkavégzés helye: 
Budapest 

 
Ellátandó feladatok: 
Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X.20.) Korm. rendelet által előírt 
feladatok ellátása. 1. melléklet 31. Közlekedési, mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkör. 
(Piacfelügyeleti feladat- és hatáskörből eredő faladatok ellátása; gazdasági célfelhasználásra szánt 
termékek hatósági ellenőrzése gyártóknál, importőröknél, forgalmazóknál, esetenként üzemeltetőknél 
országos illetékességgel, piacfelügyeleti eljárás lefolytatása, hatósági döntések előkészítése; 
részvétel az európai uniós piacfelügyeleti munkacsoportok munkájában.) 

 
Munkakör betöltésének feltételei:  

• Magyar állampolgárság; 
• Cselekvőképesség; 
• Büntetlen előélet; 
• Erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi);  
• Villamosmérnök szakterületen szerzett felsőfokú végzettség. 

 
Elvárt kompetenciák:  

‐ Döntésképesség; 
‐ Határozottság, magabiztosság; 
‐ Önállóság; 
‐ Rendszergondolkodás; 
‐ Rugalmasság; 
‐ Szabálytudat és fegyelmezettség. 

 
A jelentkező elbírálásánál előnyt jelent:  

‐ Villamossági termékek vagy más műszaki termékek tervezésében, gyártásában vagy 
vizsgálatában szerzett gyakorlat; 

‐ Releváns hatósági, vagy igazgatási területen szerzett tapasztalat; 
‐ Angol nyelvtudás; az angol mellett további uniós nyelv ismerete; 
‐ „B” kategóriás jogosítvány, gépjármű vezetési tapasztalat.  

 
Illetmény és juttatások:  
Sikeres jelentkezés esetén a jelentkező 6 hónapos próbaidő kikötése mellett határozatlan időre szóló 
állami tisztviselői kinevezést kap. Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az állami 
tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény rendelkezései, 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, erkölcsi bizonyítványt, 
valamint a jelentkező nyilatkozatát, mely szerint a benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben foglalt 
személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

 
A munkakör betölthetőségének időpontja:  
A munkakör a jelentkezések elbírálását követően azonnal betölthető. 

 
A jelentkezés benyújtásának határideje:  
2017. március 20. 

 
A munkakörrel kapcsolatban tájékoztatást a Budapest Főváros Kormányhivatala Metrológiai és 
Műszaki Felügyeleti Főosztály, Piacfelügyeleti Osztály részéről Kapitány Mária osztályvezető nyújt a 
+36 1/4585-596 telefonszámon, illetve a kapitany.maria@bfkh.gov.hu e-mail címen. 

 
A jelentkezés benyújtásának a módja: 
 
Postai úton a jelentkezési dokumentáció megküldésével a Budapest Főváros Kormányhivatala 
Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály, Piacfelügyeleti Osztály részére (1124 Budapest, 
Németvölgyi út 37-39., 1534 Budapest, Pf. 919.). A borítékon kérjük feltüntetni az „Álláshirdetés” 
megjegyzést. 
 
Elektronikus úton a jelentkezési dokumentáció megküldésével a Budapest Főváros Kormányhivatala 
Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály, Piacfelügyeleti Osztály részére Email: 
kapitany.maria@bfkh.gov.hu. 

 
A jelentkezés elbírálásának határideje:  
2017. március 24. 
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