
A MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. Híd osztály

HÍDMÉRNÖK E IA
munkakörbe munkatársat keres k ö z ú t

A munkavégzés helyszíne: 1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.

A pozíciót betöltő személyre az alábbi feladatok várnak:
Ellátja az állományába tartozó hidak műszaki felügyeletét a Magyar Közút belső szabályza
ta, és az érvényes előírások szerint.

•  Az éves hídvizsgálatokat elvégzi, a fő,- és célvizsgálatokra javaslatot tesz.
•  A híd- és átereszvizsgálatok alapján összeállítja a műtárgyak éves fenntartási tervét, a 

megvalósulást ellenőrzi.
•  Részt vesz a hosszú távú, középtávú és éves hídfejlesztési és fenntartási tervek, progra

mok kidolgozásában.
•  Az elvégzett hídvizsgálatok alapján javaslatot tesz a vállalati kivitelezésben megvalósuló 

hídfenntartási, hídkorszerűsítési, fejlesztési feladatokra.
•  Az állományába tartozó hidak üzemeltetési és karbantartási feladatait felügyeli.
•  A hídépítési munkák műszaki ellenőrzését elvégzi, a híd tervtárat kezeli.
•  Elvégzi a hídfelújítások, hídrehabilitációs munkák tervezési és lebonyolítási tevékenységét, 

a terveket kiértékeli, műszaki ellenőrzést végez, a műszaki átadás-átvételt koordinálja, 
garanciális felülvizsgálatban szakértői feladatot lát el.

•  Ellenőrzi és bírálja a külső beruházásban épülő hidak terveit.
•  Részt vesz a híd-üzemeltetés, karbantartás, felújítás beszerzési, közbeszerzési eljárásai

nak előkészítésében, lebonyolításában.
•  Nyilvántartja a híd-üzemeltetés, karbantartás, felújítás projektjeinek műszaki és pénzügyi 

előrehaladását.
•  A hídnyilvántartás ellenőrzésében, javításában, az adatok aktualizálásban részt vesz.
•  Műemlék-, ill. műszaki emlék hidak kiemelt kezelésében közreműködik.
•  Szakterületét képviseli, szakmai jellegű belső és külső kapcsolatot tart.
•  Szakvéleményt ad a hidakat és műtárgyakat érintő kezelői hozzájárulások kiadásához.
•  Ellenőrzi a saját kivitelezésben végzett hídfenntartási munkálatoknál a munkavédelmi 

előírások folyamatos betartását, illetve betartatását.
•  Felelős az ISO 9001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer hatékony működtetésé

vel összefüggésben rá háruló feladatok maradéktalan ellátásáért.

A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
•  szakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettség
• B kategóriájú gépjárművezetői engedély
• Ms Office ismeretek
• együttműködés
• felelősségvállalás
•  ügyfélközpontúság
• önállóság

Az elbírálásnál előnyt jelent:
• műszaki ellenőr jogosultság
• SAP, vagy más integrált vállalatirányítási rendszer ismerete
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