
Budapest Főváros Kormányhivatala  

                         
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján  

pályázatot hirdet 

Budapest Főváros Kormányhivatala  

Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály, Mechanikai Mérések Osztálya 

 

metrológus (mérnök)  
munkakör betöltésére.  

A közszolgálati jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony  

                         

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Budapest, 1124 Budapest, Németvölgyi Út 37-39.  

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 

alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 

Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X.20.) Korm. rendelet 1. 

melléklet 31. Közlekedési, mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkör  

Ellátandó feladatok: 

Mérőeszközök típusvizsgálata, hitelesítése, országos etalonok fenntartása, kalibrálási 

feladatok végzése, mérési módszerek kidolgozásában való részvétel, hatósági döntések 

előkészítése, részvétel az európai uniós munkacsoportok munkájában  

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

Mérőeszközök típusvizsgálata, hitelesítése, országos etalonok fenntartása, kalibrálási 

feladatok végzése, mérési módszerek kidolgozásában való részvétel, hatósági döntések 

előkészítése, részvétel az európai uniós munkacsoportok munkájában  

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők 

jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Az illetmény megállapítására és 

a juttatásokra az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény rendelkezései, valamint a 

BFKH Közszolgálati Szabályzata az irányadó. rendelkezései az irányadók.  

                         

Pályázati feltételek: 

         Magyar állampolgárság, 

         Cselekvőképesség, 

         Büntetlen előélet, 

         Egyetem, Felsőfokú műszaki végzettség,  

         Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű 

nyelvtudás,  



A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         Egyetem, Villamosmérnök vagy gépészmérnök végzettség,  

         Méréstechnikai területen szerzett gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai 

tapasztalat,  

         Releváns hatósági, vagy igazgatási területen szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 

év szakmai tapasztalat,  

         "B" kategóriás jojosítvány, gépjármű vezetési tapasztalat  

Elvárt kompetenciák:  

         Jó szintű döntésképesség,  

         Jó szintű Határozottság, magabiztosság,  

         Jó szintű Önállóság,  

         Jó szintű Szabálytudat és fegyelmezettség,  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         Részletes, fényképes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III.20.)Korm. rendelet 1. sz. 

melléklete szerint  

         Motivációs levél  

         Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban szereplő adatokat az eljárásban részt 

vevők megismerhetik  

         Nyilatkozat arról, hogy kinevezés esetén a büntetlen előéletet igazoló hatósági 

bizonyítványt a pályázó bemutatjaó  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 12. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 21.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kálóczi László főosztályvezető-

helyettes nyújt, a +361/4585-829 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
         Elektronikus úton Kálóczi László főosztályvezető-helyettes részére a 

kaloczi.laszlo@bfkh.gov.hu E-mail címen keresztül  

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 31.  

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

A pályázat eredményéről a pályázók elektronikus úton értesítést kapnak. Az érvénytelen, 

hiányos, elkésett vagy a pályázati feltételeknek nem megfelelő pályázatokat a BFKH jogosult 

érdemi vizsgálat nélkül eredménytelennek nyilvánítani. A nyertes pályázó legkésőbb a 

munkakör betöltésekor köteles a büntetlen előélet igazolásáról szóló három hónapnál nem 

régebbi hatósági bizonyítványt eredetben vagy igazolást a hatósági bizonyítvány igényléséről 

benyújtani.  

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a BFKH honlap honlapon szerezhet.  

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:  

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a 

közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak 

tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.  
 


