CSATLAKOZZ TE
IS A KÖZÚTHOZ!
Aktuális állásajánlatainkat keresd a honlapon,
illetve a Közút Facebook oldalán:
www.kozut.hu/allasborze

www.facebook.com/MagyarKozut/

NyITOTT POZÍCIÓK
AlAPFOKÚ
útüzemeltető betanított
munkás

KöZéPFOKÚ
útüzemeltető szakmunkás,
karbantartó szakmunkás,
útüzemeltető mester
szakmunkás

FelSőFOKÚ
gépészmérnök,
üzemeltetés-fenntartási
mérnök,
közlekedésmérnök,
műszaki mérnök,
forgalomtechnikai mérnök,
üzemeltetési és
fenntartási művezető,
forgalomtechnikai
művezető,
gépész művezető,
informatikus

GyAKORlATI,
GyAKORNOKI
Hely

KöZéPFOKÚ
útüzemeltető,
építőipari szakmák

FelSőFOKÚ
gépészmérnök,
közlekedésmérnök,
építőmérnök,
informatikus

A feltételekről, témákról,
ösztöndíj-lehetőségekről
érdeklődjön az
allasborze@kozut.hu címen.

Magyar
Közút
Nonprofit
Zrt.

A M I T nem M I N D E N K I
TUD RÓLUNK

AMIT MINDENKI TUD
RÓLUNK

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a kezelésében lévő közel

32 000 kilométernyi országos közúthálózat és 1000 kilomé-

ternyi kerékpárút-hálózat fenntartási és üzemeltetési fela-

datait látja el, amely magába foglalja az autópályák üzemel-

•

2005. október 1-jén jött létre, s megközelítően 6300 fős

•

az ország első tíz állami vállalata közé sorolható, amely buda-

•

tetési, fenntartási és karbantartási munkáit is. A Társaság

munkavállalói létszáma, valamint gazdasági mutatói alapján
pesti központi irányítással 19 megyében, 93 mérnökségen

•

végzi közútkezelői munkáját.

•

Feladataink közé tartozik az utak burkolatának ellenőrzése,

•

javítása, a padkák rendezése, a burkolaton kívüli területek

tisztítása, a forgalomra veszélyes növényzet eltávolítása, a víz-

elvezető rendszerek karbantartása, az út menti területek
kaszálása, a vegyszeres növényvédelem, az útellenőrzés, a for-

•

Csak az állami tulajdonú közutak üzemeltetését, fenn-

tés, télen a hóeltakarítás, síkosság-mentesítés. Társaságunk

•

Valódi szakmai, mérnöki tevékenységet végzünk.

galomtechnikai jelzések kihelyezése, az útburkolatjel festevékenységi köre ezen felül magában foglalja a túlméretes

járművek útvonalengedélyének kiadását, a tehergépjárművek

•

Közúti Adatbank (OKA) és a Kiskőrösi Úttörténeti Múzeum

működtetését. (Részletesebb tájékoztató honlapunkon olvasható: www.kozut.hu).

Munkádhoz stabil, megbízható hátteret, családias munka-

környezetet biztosítunk.

Vállalati rendezvények és sportprogramok segítik a kellemesebb munkahelyi légkör fenntartását.

Fejlődésed szakmai képzésekkel biztosítjuk.

Részt vehetsz a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztésében,

innovatív útépítési technológiák alkalmazásában.

K+F projektekbe, infrastruktúra-tervezési feladatokba,

azok gyakorlati megvalósításába is bekapcsolódhatsz.

Gépészmérnöki, építőmérnöki, közlekedésmérnöki tanul-

mányaidhoz kapcsolódó gyakorlati helyet, szakdolgozat,
diplomamunka témákat is tudunk biztosítani számodra.

Pályázhatsz ösztöndíjprogramunkra.

Intelligens közlekedési rendszerek (C-ITS) európai

szintű harmonizálása, a jelenleg még csak elszórtan fel-

lelhető C-ITS infrastruktúrák és szolgáltatások össze-

tengelysúly-ellenőrzését mérőállomásainkon, az útügyi alágazat

szakembereinek továbbképzését, az Útinform, az Országos

tartását végezzük.

•

MIÉRT ÉRDEMES
HOZZÁNK
CSATLAKOZNI?

•
•
•
•
•
•

kapcsolása is feladataink közé tartozik.

Minden közúti hídépítésért mi felelünk, megépítésüket

követően az üzemeltetési, felülvizsgálati tevékenységet

is ellátjuk.

Magyarországon a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nek van

az egyik legnagyobb hídvizsgáló gépjárműve.

Több mint 20 000 berendezést kezelünk, valamint közel
3500 darabszámú járműparkkal rendelkezünk.

350 útmeteorológiai állomás és 2000 jármű követése által

mért adatokat valós időben monitorozzuk és elemezzük.
Komplex, útüzemeltetést támogató elektronikai-infor-

matikai rendszereinket folyamatosan intenzíven fej-

lesztjük.

Ausztriával, Horvátországgal, Olaszországgal, Szlovéniával

forgalomirányítás és a forgalmi információk cseréje témá-

ban működünk együtt.

Magyar Közút Nonprofit Zrt.

