
Budapest Főváros Kormányhivatala 
X. Kerületi Hivatala  

álláshirdetése 
 

hatósági és szociális szakügyintéző 
munkakör betöltésére. 

 
Az állami tisztviselői jogviszony időtartama:  
határozatlan idejű  
 
Foglalkoztatás jellege:  
teljes munkaidő 
 
A munkavégzés helye:  
1105 Budapest, Körösi Csoma Sándor utca 53-55.  
 
Ellátandó feladatok: hatósági és szociális szakügyintézői feladatok 
 
A munkavégzéshez tartozó főbb tevékenységi körök: 

A BFKH X. Kerületi Hivatala hatáskörébe tartozó hatósági feladatok ellátása, különös tekintettel 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvényben szabályozott szociális 
ellátásokkal kapcsolatos feladatok. 
 

Jogállás, illetmény és juttatások: 

• A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra az állami tisztviselőkről szóló 
2016. évi LII. törvény, valamint 

• a Budapest Főváros Kormányhivatala Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az 
irányadóak. 
 

Jelentkezés feltételei:  
Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete   
19. pontja alapján:   

• Felsőfokú végzettséggel: 

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

b) felsőoktatásban jogi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy 

c) 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. 

• Magyar állampolgárság, 
• Cselekvőképesség, 
• Büntetlen előélet, 

Az jelentkezés elbírálásánál előnyt jelent: 
• közigazgatási alap-, illetve szakvizsga 
• közigazgatási gyakorlat 
• szociális szakmai, illetve nyilvántartó programok ismerete (Jwinszoc, PTR, FOKA, Poszeidon) 
• Office programcsomagok és levelező rendszerek felhasználó szintű ismerete. 
• vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség tudomásul vétele 



 
 
A munkakör betölthetőségének időpontja:  
A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 
 
A jelentkezés határideje: 2017. június 15. 
 
A munkakör  betöltésével  kapcsolatosan további információt dr. Vojnovics Ibolya osztályvezető nyújt a 
(+36-1) 795-8711 telefonszámon. 
 
Az elbírálás határideje: 2017. június 30. 

A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• A 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti fényképes szakmai önéletrajz 
• három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, illetve az igazoló szelvény arról, 

hogy az igénylése megtörtént 
• iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet tanúsító okiratok másolata 
 
 

A jelentkezés benyújtásának módja: Postai vagy elektronikus úton 
(vojnovics.ibolya@10kh.bfkh.gov.hu) a BFKH X. kerületi Hivatala címére (1105 Budapest, Kőrösi 
Csoma Sándor út 53-55.)  
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