
KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI SZERVEZET 
                             

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

 
Repülési Főosztálya 

 
Balesetvizsgáló 

munkakör betöltésére.  
 
 
A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:  
Határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony  
                         
Foglalkoztatás jellege:  
Teljes munkaidő  
 
A munkavégzés helye: 
1103. Budapest, Kőér utca 2/A. 
 
 
Ellátandó feladatok: 

- a főigazgató által történő kijelölés alapján, a Repülési Főosztály szervezetében 
szakmai bizottság tagjaként vagy vezetőjeként részt vesz a légiközlekedési 
baleseteknek és az egyéb közlekedési eseményeknek a 2005. évi CLXXXIV. törvény 
szerinti szakmai vizsgálatában,  

- figyelemmel kíséri az üzembentartói hatáskörbe utalt nem súlyos repülőesemény, 
rendellenesség vizsgálatát, elemzi az üzembentartói vizsgálatokról adott jelentést,  

- a vizsgálat során keletkezett dokumentációt naprakészen tartja,  
- a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a légiközlekedési balesetről 

adatjelentést, előzetes jelentést, zárójelentést, a súlyos repülőeseményről 
adatjelentést és zárójelentést küld az érintett államok balesetkivizsgáló szerveinek, 
az ICAO-nak, továbbá a légiközlekedési balesetekről és súlyos repülőeseményekről 
zárójelentést küld az Európai Bizottságnak.  

 
 
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, 
 Felsőfokú végzettség a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 3. melléklet 73. pontja 

alapján, 
 Angol nyelvből középfokú államilag elismert „C” típusú nyelvvizsga,  
 Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeretek, 
 „B” kategóriás jogosítvány, 
 Légiközlekedési területén szerzett legalább 5 év gyakorlati tapasztalat. 
  

Elvárt kompetenciák:  
 Kiváló szintű írásbeli és szóbeli kifejező készség mind magyar, mind angol nyelven, 
 Önálló, gyors, precíz munkavégzés. 



 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelentő:  

 Légiközlekedési szakszolgálati engedély, 
 Tárgyalóképes felsőfokú angol nyelvtudás, 
 További idegen nyelv ismerete (német, francia, spanyol, orosz). 

 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 Részletes szakmai fényképes önéletrajz,  
 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (pályázat részeként, 

megkérés igazolása), 
 Iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést, nyelvvizsgát tanúsító okiratok 

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

anyagát megismerhetik, személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul. 
 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban: 2015. november 14. 
 
A pályázat benyújtásának határideje:  
2015. október 7. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sipos Sándor főosztályvezető nyújt, a 
06-1-432-6240-es telefonszámon 
 
A pályázatok benyújtásának módja: 

 A pályázat részeként benyújtandó iratokat, igazolásokat elektronikusan a 
jih@kbsz.hu címre kérjük küldeni! 

 Kérjük, hogy a tárgy mezőbe írja be „pályázat Balesetvizsgáló munkakörre - 
JIH/184/1/2015” 
 

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 munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  
Jelen pályázatban kiírt munkakörre a Szervezet 6 hónap próbaidőt köt ki.  
 
A hiányosan benyújtott pályázat a pályázatból való kizárást vonja maga után. 
  
A munkakör betöltésének a további feltétele: 

 Nemzetbiztonsági ellenőrzéshez való hozzájárulás, 
 Foglalkozás-egészségügyi vizsgálathoz való hozzájárulás,  
 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 elbírálásának határideje: 2015. október 14. 
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

 www.kbsz.hu  
 www.profession.hu 
 

  


