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közlekedési hatósági szolgáltatás engedélyezési szakügyintézőt 

 keres 

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:  

Személyes ügyfélfogadás, az engedélyköteles közúti közlekedési szolgáltatások engedélyezése, saját 

számlás igazolványok kiadásával kapcsolatos feladatok ellátása, digitális tachográf kártyák 

kiadásában való közreműködés 

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:  

• jó kommunikációs és problémamegoldó képesség; 

• konfliktuskezelési képesség; 

• pontos, precíz munkavégzés; 

• döntésképesség; 

• felelősségtudat; 

• határozottság; 



• rugalmasság; 

• ügyfélorientáltság; 

• terhelhetőség, stressztűrő képesség. 

A jelentkező elbírálásánál előnyt jelent:  

• közigazgatásban szerzett gyakorlat; 

• felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeret. 

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:  

Engler Ádám osztályvezető (tel. szám: 06-1-430-2770) 

A jelentkezés benyújtásának a módja:  

Kérjük, hogy fényképes szakmai közigazgatási önéletrajzát elektronikus formában a 

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


