
Álláshirdetés 

Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) 
XIX. Kerületi Hivatala 

Hatósági Osztálya 
hatósági szakügyintézőt keres  

 

Az állami szolgálati jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű (6 hónap próbaidő) 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 1195 Budapest, Városház tér 18-20. 

A munkakörben ellátandó feladatok: 

Budapest Főváros Kormányhivatala XIX. Kerületi Hivatala Hatósági Osztálya feladat- és 
hatáskörébe utalt elsőfokú hatósági eljárások teljes körű lefolytatása. 

A munkakör betöltésének feltételei:  

 Magyar állampolgárság; 

 Cselekvőképesség; 

 Büntetlen előélet; 

 A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet 
1. melléklet 19. pontja alapján hatósági feladatkörben. 

Felsőfokú végzettséggel: 

felsőoktatásban agrár, gazdaságtudományok, természettudományi, bölcsészettudományi, 
társadalomtudományi, műszaki, közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen, 
valamint az államtudományi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy 

felsőoktatásban jogi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy 

felsőoktatásban szerzett szakképzettség és OKJ szerinti informatikai, ügyviteli, 
közgazdasági, kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció, szociális szolgáltatások, 
rendészeti, honvédelmi és közszolgálati szakmacsoportba tartozó, a feladatkörhöz 
kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképesítés vagy kormányablak ügyintézői 
vizsga. 

 Felhasználói szintű számítógépes ismeretek; 

 Erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi); 

 Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése. 

Elvárt kompetenciák: 

 Intenzív, gyors és magas fokú önálló munkavégzésre való képesség; 

 Jó kommunikációs és problémamegoldó képesség;  

 Együttműködési készség;  

 Precizitás; 

 Terhelhetőség. 

Elbírálásnál előnyt jelent:  

 Jogi, igazgatásszervezői diploma; 

 Közigazgatásban szerzett jártasság; 

 közigazgatási szakvizsga megléte  

Illetmény és juttatások:  

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény 
rendelkezései, valamint a Budapest Főváros Kormányhivatala Közszolgálati Szabályzata az 
irányadóak.  



A jelentkezéshez csatolni szükséges:  

Fényképes szakmai önéletrajzot (a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint); 
Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okirat másolatát; 
Erkölcsi bizonyítványt; 
Nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben foglalt 
személyes adatainak kezeléséhez - a pályázati eljárással összefüggésben szükséges mértékben 
-  hozzájárul.  

 
Jelentkezési határidő: 2017. november 20. 

A munkakörrel kapcsolatban részletes tájékoztatást dr. Kalmárné dr. Rumi Beáta hatósági 
osztályvezető nyújt a hatosag@19kh.bfkh.gov.hu e-mail címen vagy a 06/1/896-4418-as 
telefonszámon.  

 
Kérjük, hogy fényképes szakmai önéletrajzát az alábbi címre szíveskedjen eljuttatni:  
 
Postai úton: Budapest Főváros Kormányhivatala XIX. Kerületi Hivatala 
        1701 Budapest, Postafiók 53. 
 
E-mail útján: titkarsag@19kh.bfkh.gov.hu 
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