
Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Főosztály 

álláshirdetése 

Hajózási szakügyintéző 

munkakör betöltésére. 

Az állami szolgálati jogviszony időtartama: 

Határozatlan idejű állami szolgálati jogviszony (próbaidő 6 hónap) 

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye:  

1066 Budapest, Teréz krt. 62. 

A munkavégzéshez tartozó főbb tevékenységi körök: 

Budapest Főváros Kormányhivatala (továbbiakban: BFKH) Közlekedési Főosztály, Hajózási 

Engedélyezési és Ellenőrzési Osztály feladat‐ és hatáskörébe tartozó (víziközlekedést érintő 
tevékenységek engedélyezése, nyilvántartás vezetése, ellenőrzési feladatok ellátása) tevékenységek 
teljes körű ellátása.  

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, 

 Műszaki szakterületeken szerzett felsőfokú végzettség, 

 Felhasználói szintű számítógépes ismeretek, 

 Vagyonnyilatkozat‐tételi kötelezettség tudomásul vétele.  

Jelentkezésnél előnyt jelent:  
 

 hajózási szakirányú végzettség, 

 államigazgatásban vagy önkormányzati igazgatásban szerzett gyakorlat,  

 nyelvismeret (angol, német, orosz) 

 legalább 24 hónap hajózási gyakorlat 
 
Elvárt kompetenciák:  
 

 önálló munkavégzésre való képesség,  

 pontos munkavégzés  

 terhelhetőség és nagyfokú stressz‐tűrő képesség  

 együttműködési készség 
 
 
  
 
Benyújtandó iratok, igazolások:  
 

 fényképes szakmai önéletrajz (a 45/2012.(III.20.)Korm. rendelet 1. melléklete szerint)  

 iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratok másolata  

 nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben foglalt 
személyes adatainak kezeléséhez – a pályázati eljárással összefüggésben szükséges 
mértékben – hozzájárul  

Munkakör betölthetőségének időpontja: folyamatos 

A jelentkezés benyújtásának határideje: folyamatos 

A munkakör betöltésével kapcsolatban további információt Tamáska Csaba nyújt a +36 (1)4741-754 
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 Közlekedési Főosztályon a hajozas@bfkh.gov.hu e-mail címen. 


