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ÁLLÁSHIRDETÉS 

Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) 
Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály 

Hídügyi Osztályra 
hídügyi hatósági feladatok ellátására munkatársat keres 

 

 
A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama: 

Határozatlan idejű (próbaidő időtartama 6 hónap). 
 
Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő. 
 

A munkavégzés helye: 

Budapest Főváros Kormányhivatala, Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály 

Hídügyi Osztály 
1138 Budapest, Váci út 188. 
 
Ellátandó feladatok: 

Az országos közúthálózatba tartozó gyorsforgalmi utak műtárgyai építésének, korszerűsítésének, 
forgalomba helyezésének, fennmaradásának és megszüntetésének engedélyezésével kapcsolatos 
hatósági feladatok. Az egyéb országos és helyi közutak, valamint a közforgalom elől el nem zárt 
magánutak 30 m szabadnyílást meghaladó hídjai, alagútjai építésének, korszerűsítésének, 
forgalomba helyezésének, fennmaradásának és megszüntetésének engedélyezésével kapcsolatos 
hatósági feladatok. 
 
Jogállás, illetmény és juttatások:  
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi 
CXXV. törvény, valamint a BFKH Közszolgálati Szabályzata az irányadóak. 
 
 
Feladat ellátásának feltételei:  

 Magyar állampolgárság; 

 Cselekvőképesség; 
 

 Büntetlen előélet; 

 Erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi);  

 
 
A hídügyi hatósági feladatkör betöltéséhez szükséges végzettség: 

Felsőfokú végzettség: 

 Építőmérnöki szakterületen szerezett felsőfokú végzettség 
 

 
A jelentkezés elbírálásánál előnyt jelent:  

 Utak, műtárgyak tervezése, kezelése vagy kivitelezése során szerzett tapasztalat; 

 Útügyi, hídügyi igazgatásban szerzett tapasztalat; 

 Műszaki ellenőri jogosultság út-, hídépítési szakterületen; 

 B kategóriás gépjármű vezetői engedély. 
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Elvárt kompetenciák:  

 Felhasználói szintű számítógépes ismeretek 

 Nyitottság új ismeretek elsajátítására (műszaki, jogi); 

 Szóbeli és írásbeli kommunikációs készség; 

 Önállóság, felelősségtudat, megbízhatóság; 

 Határozottság, magabiztosság, precizitás. 
 
 
A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások:  

 Részletes fényképes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. számú 
melléklete alapján, letölthető: 
https://kozigallas.gov.hu/oneletrajz%20sablon%20v1.7%20KSZF.xlsx 

 Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet és - amennyiben releváns - a szakmai 
tapasztalatot, gyakorlatot igazoló okiratok másolatát;  

 Nyilatkozat, mely szerint benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben foglalt személyes 
adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul; 

 
 
Az álláshely betölthetőségének időpontja:  

Elbírálást követően azonnal. 
 
A jelentkezés benyújtásának határideje:  

Folyamatos 
 

A feladattal kapcsolatban tájékoztatás kérhető Máté Évától, a Hídügyi Osztály vezetőjétől telefonon 
+36 (1) 474-1793, valamint a kozlekedesifoo@bfkh.gov.hu e-mail címen. 
 
A jelentkezés benyújtásának módja: 

Kérjük, hogy fényképes szakmai közigazgatási önéletrajzát és végzettségét, szakképzettségét igazoló 
okiratai másolatát elektronikus formában, a kozlekedesifoo@bfkh.gov.hu e-mail címre szíveskedjen 
eljuttatni. 
 
Az e-mail tárgyaként „Álláshirdetés”-t szíveskedjen feltüntetni. 
 
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
Budapest Főváros Kormányhivatala család- és gyermekbarát juttatási és támogatási rendszert 
működtet (pl. gyermeknevelési támogatás, iskolakezdési támogatás stb.). A cafetéria juttatás éves 
összege 2020-ban bruttó 200.000,-Ft 
A foglalkoztatás a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény hatálya alatt, kormányzati 
szolgálati jogviszonyban történik. 
A kinevezés feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány benyújtása. 
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