
 
Munkatársat keres 

 
Budapest Főváros Kormányhivatala  

Közlekedési Főosztály  
hajóüzembiztonsági és regiszteri szakügyintéző munkakörbe  

 
 
A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:  

Határozatlan idejű állami szolgálati jogviszony (próbaidő 6 hónap)  

Foglalkozás jellege:  
Teljes munkaidő  
 
Munkavégzés helye: Budapest, időszakonként változó, napi munkaidőt igénybe vevő vidéki 
helyszínekkel 
  
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 382/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 
alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:  

8.§ (4) bekezdésben meghatározott hatósági feladatkör (hajózási hatósági tevékenység)  
 
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:  
Budapest Főváros Kormányhivatala (továbbiakban: BFKH) Közlekedési Főosztály, Hajóüzem 

Biztonsági és Regiszteri Osztály feladat‐ és hatáskörébe tartozó (hajóvizsgálati, nyilvántartás-
vezetési, adatszolgáltatási, terv-felülvizsgálati, műszaki engedélyezési és szakmai ügyfélszolgálat 
ellátási) tevékenységek teljes körű ellátása.  
 
Jogállás, illetmény és juttatások:  
A jogállásra a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a 2016. 
évi LII. törvény (továbbiakban: Attv.), az illetmény megállapítására és a juttatásokra az Attv., valamint 
a BFKH Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.  
 
Munkakör betöltésének feltételei:  
 
 

‐ magyar állampolgárság  

‐ cselekvőképesség  
‐ büntetlen előélet  

‐ felsőfokú végzettséggel:  

‐ a) felsőoktatásban, hajózási szakterületen szerzett szakképzettség, mérnöki, üzemmérnöki 

végzettséggel vagy  

‐ b) érettségi végzettséggel és hivatásos hajózási – géptiszti - képesítéssel, vagy  

‐ c) műszaki ágazati tevékenységet végző szakközépiskolában szerzett érettségi és hivatásos 
hajózási – géptiszti - képesítéssel, 

 

‐ felhasználói szintű számítógépes ismeretek, 

-  legalább alapfoknak megfelelő, aktív, angol vagy német nyelvismeret; 
-  „B” kategóriás jogosítvány 
‐ vagyonnyilatkozat‐tételi kötelezettség tudomásul vétele. 
 
 
Az elbírálásnál előnyt jelent:  

‐ legalább 24 hónap hajózási gyakorlat 

-  állami- vagy önkormányzati igazgatásban szerzett gyakorlat,  
-  további idegen nyelv ismerete (angol vagy német, vagy orosz) 
 

 



Elvárt kompetenciák:  
• Nyitottság új ismeretek elsajátítására (műszaki, jogi); 
• Szóbeli és írásbeli kommunikációs készség; 
• Önállóság, felelősségtudat, megbízhatóság; 
• Határozottság, magabiztosság, precizitás. 

 
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 pályázati eljárással összefüggésben szükséges 
mértékben – hozzájárul  

 
A munkakör betölthetőségének időpontja:  
A munkakör betölthető: 2017. július 1. napjától  
 
A jelentkezés benyújtásának határideje: 2017. június 1. 
 
A munkakörrel kapcsolatban részletes tájékoztatást Tamáska Csaba Közlekedési Főosztály, 

Hajóüzem Biztonsági és Regiszteri Osztály vezetője nyújt a hajo.hur@bfkh.gov.hu  e‐mail címen, vagy 

a +36‐1‐4741-754‐es telefonszámon.  
 
A jelentkezés benyújtásának módja:  

Elektronikus úton a Közlekedési Főosztályon a kozlekedesifoo@bfkh.gov.hu e-mail címen. 
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