
 

Úgy hálózzák be Budapestet az utak, mint az emberi testet az erek és legalább annyira 

szükségesek is a város életéhez, mint ahogy az emberi szervezet sem lehet meg erek nélkül. 

Azon dolgozunk, hogy az általunk kezelt utak, forgalomtechnikai eszközök a lehető 

legjobban szolgálják az az autóval, kerékpárral, tömegközlekedéssel vagy gyalog 

közlekedőket. 

Budapest legnagyobb közlekedési térinformatikai információbázisával a cégünk rendelkezik. 

A Nyilvántartási osztály végzi a Társaság feladatainak ellátásához kapcsolódó műszaki 

információkezelés szervezését. Célunk, hogy a nálunk felhalmozódó tudás a főváros minden 

érintett területe számára megkönnyítse a pontos és hatékony feladatellátást. A jól 

hasznosítható adatok tegyék lehetővé, hogy a főváros fenntartása és fejlesztése során, hogy 

pontos adatokon alapuló, szakmailag jól előkészített műszaki döntések születhessenek. 

Szeretnénk, hogy a tudásbázis felépítése során kialakuló innovatív szemlélet és új 

technológiák, elterjedjenek a Társaságon belül, és a kapcsolódó fővárosi szervezetekben is, 

ezzel is segítve a hatékonyabb városüzemeltetést, és városfejlesztést. 

Feladataink ellátásához csapatunk 

Létesítmény mérnök 

munkatársat keres. 

Feladatok:  

 A beérkező út- és forgalomtechnikai adatok mérnöki felügyelete, ellenőrzése. A 

nyilvántartásban lévő adatokból útszakmai elemzések, döntéselőkészítő anyagok 

készítése.  

 Útfelújítások nyomon követése a tervezéstől a garanciális időszakig. Kapcsolattartás 

a kivitelezőkkel, a megvalósulási tervek átvétele. 

 Útállapot vizsgálatok végzése és végeztetése, a beérkező adatok ellenőrzése, 

átvétele. A budapesti etalon szakaszok állapotfelvételeinek irányítása, a felmért 

adatok elemzése. 

 A nyilvántartásfejlesztési javaslatok műszaki kidolgozása, projektek vezetése, 

szervezése.  

 Innovatív útállapot vizsgálati technológiák kutatása, a budapesti 

burkolatgazdálkodási rendszer (PMS) továbbfejlesztése, üzemeltetése.  



 Az utak minőség szerinti kategóriába sorolásához szükséges feladatok elvégzése, 

évenkénti útállapot jelentés, és útfelújítási terv javaslat készítése. 

 Az útépítési, útfelújítási munkákra vonatkozó burkolatnem változások éves szintű 

összesítése a kerületektől bekért útburkolatnem változások teljes fővárosra 

vonatkozó statisztikai adatok feldolgozása és a bontási tilalmi lista összeállítása. 

Elvárások:  

 Építőmérnöki vagy Közlekedésmérnöki felsőfokú végzettség (Pályakezdő, vagy 

jelenleg diplomamunkát író jelentkezőket is várjuk, akár részmunkaidőben is!) 

 Microsoft Office csomag felhasználói szintű ismerete 

 AutoCAD vagy QGIS vagy ArcMap felhasználói szintű ismerete 

 Angol nyelvtudás 

Előnyt jelent: 

 Kivitelezői, vagy tervezői tapasztalat 

 Térinformatikai ismeretek 

 Projektvezetési, szervezési tapasztalat 

 Alapszintű programozási, adatbáziskezelési ismeretek 

 Jó kommunikációs képesség 

Amit kínálunk:  

 Fiatalos csapat 

 Változatos, több szakterületet is érintő feladatok 

 Továbbképzési, fejlődési lehetőség, szakmai kihívások 

 Versenyképes jövedelem 

 Cafeteria csomag, munkába járás támogatása 

 Nyugodt munkakörülmények 

Munkavégzés feltételei: 

A munkavégzés helye Budapest, XI. Kerület. A foglalkoztatás határozatlan idejű, teljes 

munkaidős. A munkakör a kiválasztást követően azonnal betölthető. 

Jelentkezés: 

Jelentkezni elektronikus úton, a gabor.pusztai@budapestkozut.hu címen, szakmai 

önéletrajzzal, valamint a fizetési igény beküldésével lehet. 
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