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Az állami szolgálati jogviszony időtartama:  

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

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye:  

1033 Budapest, Mozaik utca 5. 

Ellátandó feladatok:  

Budapest Főváros Kormányhivatala illetékességi területén piacfelügyeleti ellenőrzés végzése, mely 

kiterjed a forgalmazott járművekre, rendszerekre, alkotóelemekre vagy önálló műszaki egységekre, az 

előírt követelmények teljesülésének vizsgálatára, szabálytalanság esetén a szükséges intézkedések 

megtételére. 

A feladat és hatáskörébe tartozó ügyek érdemi ügyintézése, döntések előkészítése. Adatrögzítés, 

ellenőrzések adminisztrálása. 

Munkakör betöltésének feltételei:  

• magyar állampolgárság;  

• cselekvőképesség;  

• büntetlen előélet;  

• erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi);  

• 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 feladatkörben előírt képesítés: 

Felsőfokú végzettséggel:  

Felsőoktatásban, műszaki, gazdaságtudományi, bölcsészettudományi, természettudományi, 

pedagógus-képzés, közigazgatási, valamint az államtudományi képzési területen szerzett 

szakképzettség, vagy felsőoktatásban jogi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy 

felsőoktatásban szerzett szakképzettség és OKJ szerinti közlekedési, gépészeti szakmacsoportba 

tartozó, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett felsőfokú szakképesítés. 

Elvárt kompetenciák:  

• önálló, felelősségteljes munkavégzés; 

• minőségorientáció (szabálykövetés, alaposság, pontosság, precizitás); 

• problémamegoldó képesség, kezdeményező készség; 



• kimagasló írásbeli és szóbeli kommunikációs készség; 

• megbízhatóság; 

• szervezőkészség; 

• elemzőkészség; 

• terhelhetőség; 

• határozott kiállás; 

• rugalmas, nyitott személyiség; 

• együttműködési készség; 

• felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeret; 

• „B” kategóriás jogosítvány. 

A jelentkező elbírálásánál előnyt jelent:  

• közigazgatásban szerzett szakmai gyakorlat,  

• közigazgatási alapvizsga,  

• közigazgatási szakvizsga,  

• autószerelői szakiránynak megfelelő felsőfokú képesítés, 

• az NFM, valamint a Kormányhivatal közlekedésügyi rendszereinek, folyamatainak ismerete 

speciális szakmai számítástechnikai szoftverismeret. 

Illetmény és juttatások:  

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, 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 az elbírálást követően azonnal betölthető. 

A jelentkezés benyújtásának határideje:  

Az álláshely betöltéséig folyamatos. 

A munkakörrel kapcsolatban tájékoztatást nyújt:  

Katona Gábor osztályvezető (tel. szám: 06-1-430-2701) 

A jelentkezés benyújtásának a módja:  

Kérjük, hogy fényképes szakmai közigazgatási önéletrajzát elektronikus formában a 

jarmu-buda@bfkh.gov.hu e-mail címre szíveskedjen eljuttatni. 


