
 

 

Székhelye 

(pontos cím megadásával) 

BKV Zrt. 

1072 Budapest VII. Akácfa u. 15. 

Mely telephelyekre keres 

hivatásos gépjárművezetőt? 

A BKV Zrt. Autóbusz és Trolibusz Üzemeltetési Igazgatóságának mind az 
öt telephelyére, Divíziójába: 

 Cinkota Divízió - Budapest, XVI. ker., Bökényföldi út 122. 

 Dél-pesti Divízió - Budapest, XIX. ker., Méta utca 39 . 

 Kelenföldi Divízió - Budapest, XI. ker., Hamzsabégi út 55-57. 

 Trolibusz Divízió - Budapest, X. ker., Zách u. 8. 

 Óbuda Divízió - Budapest, III. ker., Pomázi út 15. 

Létszámigény Divíziónkét 50-60 fő 

Jelentkezők bemeneti 

paramétereivel kapcsolatos 

elvárások nevesítése, 

amennyiben megfogalmazódik 

elvárás  

(korcsoport, nem, mely 

kategóriával rendelkezzenek 

már a Jelentkező egyének) 

 Autóbuszvezetőként: 

 Betöltött 21. életév, 

 "D" kategóriára érvényes vezetői engedély, 

 Egészségügyi alkalmasság 

 Érvényes PÁV II. vizsga 

 GKI igazolvány (megszerezhető Társaságunknál) 

 Autóbuszvezető-tanulóként: 

 Betöltött 21. életév, 

 "C" kategóriára érvényes vezetői engedély, 

 Egészségügyi alkalmasság 

 Érvényes PÁV II. vizsga. 

 

Munkáltató 

(megnevezése/logó)  
Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV Zrt.) 

Feladatok területi megoszlása: 

1. belföldi fuvarozási 

feladatok 

2. nemzetközi fuvarozási 

feladatok 

Belföldi (budapesti) személyszállítás, tömegközlekedési szolgáltatás 



 

 

Magyarország mely területéről 

várja a jelentkezőket? 
Budapest, Pest megye, de országos jelentkezést is elfogadunk. 
Munkásszállót tudunk biztosítani kollégáinknak. 

Fuvarozási célországok, 

területek 

(Nemzetközi fuvarozás esetén, 

annak jellemző időtartama, és 

járulékos alap információk). 

Csak budapesti közlekedés, városi forgalomban. 

Járműpark bemutatása 

A BKV Zrt. mintegy ezer darab autóbuszt üzemeltet. A legnagyobb 

számban VOLVO, Van Hool, illetve Mercedes Benz típusú autóbuszokkal 

rendelkezünk, melyek mellett kisebb számban az IKARUS 200-as illetve 

400-as család tagjai valamint KARSAN ATAK ill. SOLARIS URBINO típusú 

járművek is találhatóak. Büszkék vagyunk az elmúlt évek sikeres 

beszerzésének köszönhetően forgalomba állított részben saját 

gyártásban (PKD) készült IKARUS/MODULO kontingensünkre.  

A hagyományos dízelhajtás mellett hybrid, elektromos és CNG hajtású 

járműveket is üzemeltetünk.  

Autóbusz-állományunk szóló és csuklós aránya 60-40%, illetve  

75%-a alacsonypadlós kivitelű. A flottamegújítási törekvéseinknek 

köszönhetően az utóbbi években autóbuszaink átlagéletkora 

jelentősen javult, állományunk 20 %-ának életkora három év alatti, 

valamint közel 250 db autóbuszunk EURO V vagy a feletti 

környezetvédelmi besorolású. 

Egyéb munkavégzést támogató 

szolgáltatások 

(benzinkút, őrzött 

személygépkocsi parkoló, 

pihenő szoba, szerviz, hangos 

könyvtár, szociális juttatások, 

munkába járást támogató 

juttatások… stb.) 

Társaságunk törvényes, bejelentett munkaviszonyban foglalkoztatja 

munkavállalóit. A Kollektív Szerződésben foglaltak mind a munkavégzés 

során, mind a bérkifizetésekben nagy biztonságot jelentenek 

kollégáinknak. Vidéki munkavállalóinknak biztosítjuk a 86%-os 

munkába járási, hazautazási kedvezményt. 

Társaságunk rendelkezik sportolási lehetőségekkel (több szakosztályt 

működtetünk), illetve Balatonfenyvesen saját, igényesen felújított 

karbantartott üdülőkomplexumban várjuk pihenni vágyó kollégáinkat. 

Divízióinkon belül, illetve a közvetlen környékén rendelkezünk 

parkolási lehetőséggel. 

Bérezési csomag 

Alapbér + Kollektív Szerződés szerinti juttatások: 

 műszak, illetve munkakörhöz kapcsolódó pótlékok 

 minőségi munkavégzés utáni pótlék  



 

 

(konkrét összeg feltüntetése 

nélkül, az alapbér és azon felüli 

juttatások megnevezése)  

 üzemanyag-megtakarítás ösztönzés 

 cafeteria  

 utazási igazolvány kollégánknak, és kettő közvetlen családtagja 
részére 

Egyéb munkavállalói 

kedvezmények 

Több nagy bankkal, vállalkozással kötött együttműködési megállapodás 

alapján bankszámla-, vásárlási, illetve szórakozási kedvezmények. Dél-

pesti tanműhelyünk kedvezményes gépjárműjavítási szolgáltatással 

várja kollégánkat. 

Karrier lehetőség 

(sikeres képzést követő, 

munkajogviszony létesítésétől a 

betanulási időszak hossza, első 

lépések, önálló munkavégzés 

kezdete és jogosítványai) 

Biztos, stabil hátérrel működő nagyvállalatnál folyamatos és 

megbecsült munkavégzés. 

A Munkáltató képzést ösztönző 

támogatásának a leírása, 

melyet a programon belüli 

képzési idő alatt biztosít, 

valamint annak szerződéses 

keretei, ismérvei. 

(konkrét összeg megnevezése 

nélkül) 

Társaságunk a „C” kategóriás képzés alatt nem, de utána a „D” és „GKI” 

kategóriás képzés alatt, maximum hat hónapon keresztül havi fix 

összegű támogatással segíti leendő munkavállalói anyagi helyzetét. 

Amit ennek fejében elvárunk: a sikeres hatósági vizsgák után 

Társaságunkhoz történő belépés, majd autóbuszvezetőként való 

munkavégzés. 

Mellékletben pár kép  

Honlap vagy egyéb online 

elérhetőség 
www.bkv.hu 

Kontakt elérhetőségek. 

(Amennyiben a jelentkezőknek 

kérdésük merülne fel, 

tájékoztatást az alábbi 

telefonszámon kaphatnak a 

Munkáltató oldaláról) 

 
Divízió 

Cím 
Forgalmi 

szolgálatvezető 
Elérhetőség E-mail 

Cinkota 
Divízió   

Budapest, XVI. 
ker., 
Bökényföldi út 
122. 

Gallai Gáspár 461-6611 GallaiG@bkv.hu 

Dél-pesti 
Divízió  

Budapest, XIX. 
ker., Méta 
utca 39. 

Béres Ákos 461-6612 BeresA@bkv.hu 



 

 

Kelenföld 
Divízió 

Budapest, XI. 
ker., 
Hamzsabégi 
út 55-57. 

Nagy Attila 461-6613 NagyAtt3@bkv.hu 

Trolibusz 
Divízió 

Budapest, X. 
ker., Zách u. 8. 

Bokor Tamás 461-6614 bokort@bkv.hu 

Óbuda 
Divízió 

Budapest, III. 
ker., Pomázi 
út 15. 

Lovász Miklós 461-6615 LovaszM@bkv.hu 

 

 


