
KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI SZERVEZET 
                             

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

pályázatot hirdet 
 

KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI SZERVEZET 
Vasúti Főosztálya 

 
Balesetvizsgáló 

munkakör betöltésére.  
 
A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:  
Határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony  
                         
Foglalkoztatás jellege:  
Teljes munkaidő  
 
A munkavégzés helye: 
Budapest X. ker., Kőér u. 2/A. sz. 
 
Ellátandó feladatok: 
- a balesetvizsgáló a főigazgató által történő kijelölés alapján, a Vasúti Főosztály 
szervezetében, vizsgálóbizottság tagjaként vagy vezetőjeként részt vesz a súlyos 
vasúti balesetek, vasúti balesetek, váratlan vasúti eseményeknek a 2005. évi 
CLXXXIV. törvény szerinti szakmai vizsgálatában,  
- a vizsgálat során keletkező dokumentációt naprakészen tartja;  
- a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a balesetről értesítést, zárójelentés-
tervezetet, zárójelentést készít és küld a jogszabályban meghatározott érintetteknek, 
külföldi államok balesetkivizsgáló szerveinek és az Európai Vasúti Ügynökségnek.  
 
Jogállás, illetmény és juttatások: 
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Közlekedésbiztonsági 
Szervezet Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.  
                         
Pályázati feltételek: 

 magyar állampolgárság, 
 cselekvőképesség, 
 büntetlen előélet, 
 szakirányú felsőfokú állami iskolai végzettség (29/2012. (III. 7.) Kormányrend. 

3. melléklet 73. pontja), 
 felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeretek,  
 B kategóriás jogosítvány, 
 a vasúti közlekedés területén szerzett - legalább 5 éves - szakmai gyakorlat; 
 foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton való megfelelés,  
 a  légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési 

események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi CLXXXIV. törvényben, 
illetve a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben  
meghatározott összeférhetetlenség hiánya, és annak igazolása.  



 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  

 szakirányú másoddiploma,  
 angol nyelvből középfokú, államilag elismert, „C” típusú nyelvvizsga,  
 érvényes szakmai jogosítások (forgalmi, járművezetői, stb.),  
 további idegen nyelv ismerete, 
 vasúti pálya építésében, fenntartásában, vagy üzemeltetésében szerzett 

tapasztalat. 
 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
 a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató fényképes önéletrajz,  
 három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata (a 

pályázathoz elegendő a kérvény benyújtását igazolni, 
 iskolai végzettségeket, szakképzettségeket, nyelvtudást tanúsító okiratok 

másolata (az interjú során az eredeti okiratok bemutatandók),  
 pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők pályázati 

anyagát megismerhetik, személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul. 
 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban 2015. június 15.-től tölthető be. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 18. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Gincsai János 
főosztályvezető nyújt, a 06/1/432-6240-es telefonszámon. 
 
A pályázatok benyújtásának módja: 

 Elektronikusan a jih@kbsz.hu címre kérjük küldeni 
 Kérjük, hogy a tárgy mezőbe írja be „pályázat Balesetvizsgálói munkakörre - 

JIH/96/1/2015” 
 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázati határidőt követően a kiválasztott jelölteket személyes interjú keretében 
hallgatjuk meg. A meghallgatásokat követően valamennyi pályázót értesítjük a 
pályázat eredményéről. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát 
fenntartja. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. május 29. 
 
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  
Jelen pályázatban kiírt munkakörre a Szervezet 6 hónap próbaidőt köt ki. A pályázati 
anyagok, az elbírálást követően megsemmisítésre kerülnek, ezért kérjük eredeti 
iratot ne csatoljon az anyagához! 
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 2015.április 20. 

 www.kbsz.hu 
 https://kozigallas.gov.hu 
 www.profession.hu 
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