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állást hirdet 
 

nyilvántartási ügyintéző 
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A közszolgálati jogviszony időtartama: 

határozott idejű, 2019. szeptember 21-ig tartó közszolgálati jogviszony  
                         

Foglalkoztatás jellege:  
Teljes munkaidő  
 

A munkavégzés helye: 
Budapest, 1081 Budapest, Fiumei út 19/A.  
 

Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet 

alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkör:  

1. melléklet 10. Egészség- és nyugdíjbiztosítási feladatkör  
 

Ellátandó feladatok: 

A nyilvántartási ügyintéző adatszolgáltatást teljesít a nyugdíjbiztosítási hatósági 

nyilvántartásból a nyugdíj megállapítására irányuló illetve adategyeztetési eljárási ügyekben 

az ellátást megállapító illetve az adategyeztetési eljárást lefolytató szerv felé. 

Adatszolgáltatást teljesít továbbá az erre feljogosított hatóságok felé, valamint a biztosítottak 

részére. A nyugdíjbiztosítás felé történő adatszolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatos 

szükséges intézkedést megteszi, a hatósági nyilvántartást kezeli. 
 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

Köteles a feladatköréhez tartozó jogszabályok, jogi iránymutatások, előírások maradéktalan 

megismerésére és elsajátítására, a változások folyamatos figyelemmel kísérésére és azoknak a 

munkafolyamatokba történő beépítésére a közvetlen szakmai vezető iránymutatása szerint.  
 

Jogállás, illetmény és juttatások: 
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről 

szóló 2011. évi CXCIX. törvény, az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény 

rendelkezései, valamint Budapest Főváros Kormányhivatala Közszolgálati Szabályzata az 

irányadó.  
                         

A jelentkezés feltételei: 

 magyar állampolgárság, 

 cselekvőképesség, 

 büntetlen előélet, 

 érettségi végzettséggel:  

a) közgazdasági ágazati tevékenységet végző szakközépiskolában szerzett 

érettségi végzettség, 

 b) érettségi végzettség és OKJ szerinti közgazdasági, informatikai, ügyviteli, 

szociális szolgáltatások, egészségügyi, rendészeti, honvédelmi és közszolgálati 

szakmacsoportba tartozó, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen 

szerzett szakképesítés,  

 vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása. 



 

A jelentkezés elbírálásánál előnyt jelent: 

   felsőoktatásban szerzett orvos- és egészségtudományi, bölcsészettudományi, 

gazdaságtudományok, társadalomtudományi, informatikai, közigazgatási, 

rendészeti és katonai képzési területen, valamint az államtudományi képzési 

területen szerzett szakképzettség,  

   felsőoktatásban jogi képzési területen szerzett szakképzettség, 

   felsőoktatásban szerzett szakképzettség és OKJ szerinti közgazdasági, 

informatika, szociális szolgáltatások, rendészeti, honvédelmi és közszolgálati, 

egészségügyi szakmacsoportba tartozó, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi 

területen szerzett szakképesítés, 

   egyetemi jogi, államigazgatási, társadalombiztosítási, munkaügyi képzettség,   

   hasonló területen (közigazgatásban) szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat. 
 

Előnyt jelentő kompetenciák:  

 jó szintű monotonitás tűrés,  

 precizitás, konfliktuskezelő képesség, 

 pszichológiai-leterheltség tűrő képesség,  

 ügyfél-orientáltság,  

 jó kommunikációs képesség,  

 minőségi munkavégzés, igényesség, pontosság, szociális intelligencia.  
 

A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 részletes, fényképes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Kormányrendelet 1. sz. 

melléklete szerint, 

  motivációs levél, 

  erkölcsi bizonyítvány másolata, 

 végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok másolatai,  

 nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők 

megismerhetik.  
 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban 2018. május 28. napjától tölthető be.  
 

A jelentkezés benyújtásának határideje: 2018. május 22.   
 

A jelentkezés benyújtásának módja:  

 Elektronikus úton Pásztorné dr. Laczkó Zsuzsanna  főosztályvezető részére a 

pasztorne.dr.laczko.zsuzsanna@ nyf.bfkh.gov.hu e-mail címen keresztül.  
 

A jelentkezés elbírálásának határideje: 2018.május 25.  
 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  
A jelentkezők előszűrése a munkakör betöltéséhez elvárt követelményeknek való 

megfelelőség alapján, személyes interjú. Minden csatolandó dokumentumot egyszerre kérünk 

benyújtani, a beküldött dokumentumok pótlására, kiegészítésére nincs lehetőség, és csak a 

hiánytalan dokumentációt tekintjük érvényesnek.  


