
Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala  

Közlekedés Felügyeleti Főosztály 

álláshirdetése 

Útügyi szakügyintéző 

munkakör betöltésére. 

Az állami szolgálati jogviszony időtartama: 

Határozatlan idejű  

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye:  

• 1033 Budapest, Mozaik u. 5.  

A munkavégzéshez tartozó főbb tevékenységi körök: 

• Budapest Főváros közigazgatási határán belüli közforgalmú közlekedési építmények 
építésének, korszerűsítésének, forgalomba helyezésének, fennmaradásának és 
megszüntetésének (elbontásának) engedélyezésével kapcsolatos feladatok, 

• Építéshatósági engedélyezési eljárások során közlekedési szakhatósági hatáskör gyakorlása. 

Jogállás, illetmény és juttatások: 

• A jogállásra, az illetmény megállapításra és a juttatásokra az állami tisztviselőkről szóló 2016. 
évi LII. törvény, valamint  

• a Budapest Főváros Kormányhivatala Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései  
az irányadók. 

Jelentkezés feltételei: 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet 1. 
számú melléklete 31. pontja alapján: 

Felsőfokú végzettséggel: 

a)    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 

b)    felsőoktatásban jogi képzési területen szerzett szakképzettség és mérésügyi területen 
mérésügyi hitelesítő vizsga, műszaki biztonsági területen műszaki-biztonsági felügyelői 
szakvizsga, közúti járművezetői vizsgabiztosi igazolvány, vagy 

c)    felsőoktatásban szerzett szakképzettség és OKJ szerinti közlekedési, gépészeti, 
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. 

 

• Magyar állampolgárság, 



• Cselekvőképesség, 
• Büntetlen előélet, 
• Közlekedésmérnöki, vagy építőmérnöki szakterületeken szerzett felsőfokú végzettség, 
• B kategóriás vezetői engedély, 
• felhasználói szintű számítógépes ismeretek, 

• vagyonnyilatkozat‐tételi kötelezettség tudomásul vétele.  

A munkakör ellátásához szükséges feltételek, személyes tulajdonságok, kompetenciák: 

• Önállóság, felelősségtudat, megbízhatóság, 
• Határozottság, magabiztosság, 
• Nyitottság új ismeretek elsajátítására, 
• Szóbeli és írásbeli kommunikációs készség, vonatkozó jogszabályok ismerete, 
• Precizitás, megbízhatóság, 

Az elbírálásnál előnyt jelent:  

• Utak és építményeik hatósági engedélyeivel kapcsolatos eljárásokban való szerzett 
tapasztalatok. 

• Utak és építményeik tervezésében, építésében és fenntartásában szerzett tapasztalatok. 
• Pályakezdők jelentkezését is várjuk. 

Munkakör betölthetőségének időpontja: 2018.04.03. 

A jelentkezés benyújtásának határideje: 2018.03.29. 

A munkakör betöltésével kapcsolatban további információt Balassa Bálint Útügyi Osztály 
osztályvezetője nyújt a +36 (1) 473-3500 telefonszámon. 

Benyújtandó iratok, igazolások:  

• fényképes szakmai önéletrajz (a 45/2012.(III.20.)Korm. rendelet 1. melléklete szerint)  
• nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben foglalt 

személyes adatainak kezeléséhez – a felvételi eljárással összefüggésben szükséges 
mértékben – hozzájárul  

A jelentkezés benyújtásának módja: 

• Elektronikus úton a Közlekedés Felügyeleti Főosztályon az ut-buda@bfkh.gov.hu e-mail 
címen. 
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