
 

 
Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Főosztály  

Közlekedés Hatósági Osztálya 
 

Gépjármű-közlekedési szakügyintéző munkakörbe 
munkatársat keres 

 

Az állami szolgálati jogviszony időtartama: 

Határozatlan idejű  

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye:  

1066 Budapest, Teréz krt. 62. 

A munkavégzéshez tartozó főbb tevékenységi körök: 

 ellátja a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló rendelet szerint a 

korlátozás alóli felmentésre vonatkozó engedélyezéssel kapcsolatos feladatokat, 

 ellátja a közúti árufuvarozási tevékenység keretében végzett radioaktív anyag 

továbbításának engedélyezésével kapcsolatos feladatokat,  

 ellátja a közúti közlekedési szolgáltatást végzők részére előírt fedezetigazolás-minták 

tartalmának előzetes jóváhagyásával kapcsolatos feladatokat,  

 Közreműködik  

- a túlméretes és a megengedett össztömeget, illetve tengelyterhelést meghaladó 

járművek forgalomba helyezésének, valamint tehergépkocsival második pótkocsi 

vontatásának engedélyezésével kapcsolatos hatáskör gyakorlása során, 

- a gyorsan romló élelmiszerek nemzetközi közúti szállításáról szóló Egyezmény 

(ATP) hatálya alá tartozó szállítóeszközök hitelesítése, az alkalmassági 

bizonyítványának kiadása és a külföldi vizsgálati eredmények honosítása során, 

- a motorkerékpárok, valamint a mezőgazdasági és erdészeti járművek 

piacfelügyeletének koordinációs feladatai ellátásában. 

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: 
 

 Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X.20.) Korm. rendelet 1. 
mellékletének 1. számú melléklet 31. pontja alapján Közlekedési, mérésügyi és műszaki 
biztonsági feladatkörbe megjelölt felsőfokú végzettségek; 

 Magyar állampolgárság; 

 Cselekvőképesség; 

 Büntetlen előélet. 
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Jelentkezésnél előnyt jelent: 
 

 Közlekedési szakterületeken szerzett műszaki felsőfokú végzettség; 

 Közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat; 

 B kategóriás gépjármű vezetői engedély; 

 Felhasználói szintű számítógépes ismeretek. 
 
A munkakör ellátásához szükséges személyes tulajdonságok, kompetenciák: 

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

Munkakör betölthetőségének időpontja: 2017. november 1. 

A jelentkezés benyújtásának határideje: folyamatos 
 
A munkakör betöltésével kapcsolatban további információt dr. Szabó Tamás, a Közlekedés Hatósági 
Osztály osztályvezetője nyújt a +36 (1) 4741-747 telefonszámon. 
 
Benyújtandó iratok, igazolások:  

• Fényképes szakmai önéletrajz (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 Közlekedési Főosztályon a kozlekedesifoo@bfkh.gov.hu e-mail címen. 
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