
 
Álláshirdetés 

 
Budapest Főváros Kormányhivatala XXI. Kerületi Hivatala 

állami szolgálati jogviszonyban keres 
 

hatósági szakügyintézőt 
 
Az állami szolgálati jogviszony időtartama és jellege: 

 határozatlan időtartam teljes munkaidőben (6 hónap próbaidő) 
 
A munkavégzés helye: 

 Budapest Főváros Kormányhivatala XXI. Kerületi Hivatala Hatósági Osztály – 1211 Budapest, Szent 
Imre tér 3. 

 
Munkakör betöltésének feltételei: 

 magyar állampolgárság 
 cselekvőképesség 
 büntetlen előélet 
 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 

 érettségi végzettséggel: 
◦ rendészeti és közszolgálati, közgazdasági, műszaki ágazati tevékenységet végző 

szakközépiskolában szerzett érettségi végzettség, vagy 
◦ érettségi végzettség 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. 

 erkölcsi bizonyítvány 
 felhasználói szintű számítógép-, internet és irodai alkalmazások használata 

 
Szükséges kompetenciák: 

 intenzív, gyors és magas fokú önálló munkavégzésre való képesség 
 jó szóbeli és írásbeli kifejezőkészség 
 felelősségtudat, pontosság 
 konfliktuskezelési képesség 

 
Feladatok: 

 a kormányhivatal kerületi hivatalának hatáskörébe tartozó fogyasztóvédelmi és egyéb hatósági 
feladatok 

 
Előnyt jelent: 

 jogi, közigazgatási szakképesítés 
 közigazgatásban, fogyasztóvédelmi hatósági feladatok ellátásában szerzett tapasztalat 
 a kerületi hivatal hatáskörébe tartozó hatósági területek szakmai ismerete 

 
Illetmény és juttatások: 

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

 a próbaidő lejártát követően lehetőség van szolgálati bérlakás igénylésére 
 
 
 
 
 



 
A jelentkezésnek tartalmaznia kell: 

 A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott részletes fényképes szakmai 
önéletrajzot 

 motivációs levelet 
 szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okirat másolatát 
 nyilatkozatát, mely szerint a benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben foglalt személyes adatainak 

az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul 
 
Érdeklődni Dudás Zoltán hivatalvezetőnél a vezeto@21kh.bfkh.gov.hu e-mail címen lehet. 
 
A pályázatot kérjük elektronikus formában Budapest Főváros Kormányhivatala XXI. Kerületi Hivatala részére 
eljuttatni a vezeto@21kh.bfkh.gov.hu és a hatosag@21kh.bfkh.gov.hu e-mail címre.  
 
A pályázók személyes meghallgatására az önéletrajz és a motivációs levél alapján kerülhet sor. A munkakör 
azonnal betölthető. 
 
A jelentkezés benyújtási határideje: 2017. augusztus 18. 
 
Pályakezdők jelentkezését is várjuk. 
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