
 

Jön az Állami Vállalatok Állásbörzéje 

 

Május 15-én második alkalommal szervez állásbörzét a Stratégiai és Közszolgáltató Társaságok 

Országos Szövetsége (STRATOSZ), Budapest Főváros Kormányhivatala és a MÁV-csoport kö-

zösen. A rendezvényen 31 vállalat, rendvédelmi és honvédelmi szervezet több mint 2200 betölt-

hető állást kínál a munkavállalóknak. 

A KSH adatai szerint 2019. január–márciusi időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 

497 ezer fő volt, 62 ezer fővel több, mint egy évvel korábban. Az állami szektorban 100 ezer munka-

vállaló dolgozik, de a közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás ágazatból több mint 8 

ezer fő hiányzik. A foglalkoztatottság ugyan növekszik, azonban egyre szűkül a munkaerőpiac, a 

nyugdíjba vonulók utánpótlását nehéz biztosítani, ugyanakkor az állami vállalatok egymással is ver-

senyeznek a megbízható munkaerő megtartásáért. A főszervező STRATOSZ elnökségi tagjai az ál-

lami vállalatok első számú vezetői, így első kézből értesülnek a társaságok életében felmerült prob-

lémákról, azok megoldási lehetőségeiről. Arra törekszik, hogy egyfajta kapocsként koordinálja tag-

vállalatai, a kormányzati és a munkavállalói szervezetek közötti hatékony együttműködést. 

Az állami szférában tapasztalható munkaerőhiány csökkentése érdekében a STRATOSZ, Budapest 

Főváros Kormányhivatala és a MÁV-csoport közösen május 15-én, szerdán 11 és 18 óra között má-

sodik alkalommal szervezi meg nagyszabású állásbörzéjét. A rendezvényt pódiumbeszélgetések szí-

nesítik, amelyek során az érdeklődők megismerhetik a vállalatok által nyújtott előnyöket és karrier-

lehetőségeket, továbbá lesz önéletrajz-írási és álláskeresést támogató tanácsadás. 

 

Milyen előnyöket kínálnak az állami vállalatok? 

Az állami társaságok juttatási rendszere a magánszektorral szemben nagyobb mozgásteret tesz lehe-

tővé. Az állami szféra hosszú távú és kiszámítható munkahelyet biztosít, a vállalatok az elhangzott 

ígéreteknek megfelelően kötik meg a munkaszerződéseket. A multinacionális cégekkel szemben ki-

sebb a fluktuáció, mert kevesebb nyomás nehezedik a munkavállalókra. Az állami vállalatok számí-

tanak a frissdiplomásokra is, akiknek sokszínű karrierutakat kínálnak, lehetőséget adva a szakmák 

közötti átjárhatóságra, az új ismeretek elsajátítására. 

 

Milyen végzettséggel pályázhatóak a meghirdetett pozíciók? 

A kiállító vállalatok alapfokú állami iskolai végzettséggel, középfokú OKJ-s és szakképesítéssel is 

keresnek munkatársakat, de szakmunkás végzettséggel rendelkezőknek, érettségizetteknek, techni-

kusi végzettségűeknek, friss diplomásoknak, valamint gazdasági és HR-szakértőknek is kínálnak ál-

lásokat. 

 

 

 



 

Mely szervezetek vesznek részt az állásbörzén? 

Aeroplex Kft., Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, Budapest Főváros 

Kormányhivatala, Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt., BKK Zrt., BKV Zrt., Büntetésvégrehajtás 

Országos Parancsnokság, Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt., ÉNYKK Északnyugat-magyaror-

szági Közlekedési Központ Zrt., Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt., Fővárosi Önkormányzati Rendé-

szeti Igazgatóság, GYSEV Zrt., HungaroControl Zrt., Információs Hivatal, Készenléti Rendőrség, 

KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt., KNYKK Középnyugat- magyaror-

szági Közlekedési Központ Zrt., Közbeszerzési Hatóság, Magyar Fejlesztési Bank, Magyar Honvéd-

ség, Magyar Posta Zrt., Malév GH Zrt., MÁV FKG Kft., MÁV SZK Zrt., MÁV Zrt., MÁV-HÉV 

Zrt., MÁV-START Zrt., MVM Group, Országos Rendőrfőkapitányság, Szerencsejáték Zrt., Tisza-

menti Regionális Vízművek Zrt.,VOLÁNBUSZ Zrt. 

A MÁV-START, a GYSEV és a Volán társaságok 50 százalékos alkalmi menettérti kedvez-

ményt biztosítanak mindazoknak, akik vonattal és busszal indulnak az állásbörzére. A rendez-

vény idején a Magyar Vasúttörténeti Park programjai ingyenesen látogathatóak. 

 


