
 
 

Közlekedésbiztonsági Szervezet  
                             

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

 
pályázatot hirdet 

Közlekedésbiztonsági Szervezet  
Ügyeleti Osztály 

 
diszpécser  

munkakör betöltésére.  
 
A közszolgálati szolgálati jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony  
                         
Foglalkoztatás jellege:  
Teljes munkaidő  
 
A munkavégzés helye: 
1103. Budapest, Kőér utca 2/A. 
 
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 
- az Ügyeleti osztály Baleseti ügyeleti szolgálata keretében fogadja a Szervezethez a 
légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetekre, egyéb közlekedési eseményekre 
vonatkozó bejelentéseket (megszakítás nélküli munkarend, 12 órás váltószolgálat), 
- rögzíti a bejelentett adatokat az érintett nyilvántartásokba, elektronikus 
adatbázisokba, hiányos bejelentés esetén beszerzi a hiányzó adatokat, 
- a bejelentést az értesítési rendnek megfelelően továbbítja, 
- riasztja a vizsgálóbizottság tagjait, a megjelölt szakértőket, szükség esetén szervezi 
a többlépcsős riasztást, 
- szoros munkakapcsolatot tart a baleseti helyszínelőkkel, illetve a szakmai 
főosztályok vezetőivel, a vizsgálóbizottság vezetőjével a szükséges egyeztetések 
lefolytatása érdekében,  
- szükség esetén intézkedik a helyszín biztosítása iránt, 
- meghatározott esetekben a közlekedési balesetről értesíti az érintett államok 
balesetkivizsgáló szerveit, a külképviseleteket, nemzetközi szervezeteket.  
 
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,  
 Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,  



 Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások). 
 
Elvárt kompetenciák:  

 Kiváló szintű írásbeli és szóbeli kifejező készség mind magyar, mind angol 
nyelven, 

 Önálló, gyors, precíz munkavégzés, 
 Jó szervezőkészség. 

 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 A légi-, a vasúti, illetve a vízi közlekedés területén szerzett ismeretek, 
szakszolgálati engedély megléte,  

 További idegen nyelv ismerete, 
 ECDL vizsga. 

 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató fényképes önéletrajz,  
 iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet, nyelvtudást tanúsító 

okiratok másolata, 
 három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata (a 

pályázathoz elég a kérvény benyújtását igazolni), 
 nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők 

megismerhetik.  
 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban 2015. december 1-jétől tölthető be. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 13. 
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Átányi Szabolcsné 
Irodavezető – HR referens nyújt, a 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 Diszpécser munkakörre – 
JIH/202/1/2015” 

 
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. november 27.  
 
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: 



 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 KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. október 19. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 2015. október 19. 

 www.kbsz.hu  
 www.profession.hu 

 
 
 


