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ÁLLÁSHIRDETÉS 
 

Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) 
V. Kerületi Hivatala  
Hatósági Főosztály 
Hatósági Osztály 

hatósági feladatok ellátására munkatársat keres 
 
 
 

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű (próbaidő időtartama 6 hónap) 
 
Foglalkoztatás jellege:  
Teljes munkaidő 
 
A munkavégzés helye: 
Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala Hatósági Főosztály Hatósági Osztály 1051 
Budapest, Erzsébet tér 3. 
 
Ellátandó feladatok: 
A Hatósági Osztály feladat- és hatáskörébe tartozó feladatok ellátása (pl.: szociális ügyek, 
hadigondozotti ügyek, társasházkezelők nyilvántartásba vétele). 
 
Jogállás, illetmény és juttatások: 
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi 
CXXV. törvény, valamint a BFKH Közszolgálati Szabályzata az irányadóak. 
 
A feladat ellátásának feltételei:  

 magyar állampolgárság;

 cselekvőképesség;

 büntetlen előélet;

 három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;

 vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása 

 végzettség:  
 
Felsőfokú végzettséggel: felsőoktatásban szerzett szakképzettség;
Érettségi végzettséggel: érettségi végzettség és OKJ szerinti, a feladathoz kapcsolódó 
tanulmányi területen szerzett szakképesítés vagy kormányablak ügyintézői vizsga. 


A jelentkezés elbírálásánál előnyt jelent:  

 szakmai tapasztalat; 

 azonos, vagy hasonló munkakörben szerzett gyakorlat; 

 közigazgatási alap és/vagy szakvizsga; 

 idegen nyelv ismerete; 
 
Elvárt kompetenciák:  

 intenzív, gyors és magas fokú önálló munkavégzésre való képesség;

 jó szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, felelősségtudat, pontosság;

 együttműködési és konfliktuskezelési képesség; 

 felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek; 
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A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások:  
 

 Részletes fényképes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. számú 
melléklete alapján, letöltési linkje: 
https://kozigallas.gov.hu/oneletrajz%20sablon%20v1.7%20KSZF.xlsx 

 Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratok másolata. Erkölcsi 
bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi) – ez utóbbi a pályázat benyújtásának nem, csak a 
kinevezésnek a feltétele. 

 
Az álláshely betölthetőségének időpontja:  
2020. január 01. 
 
A jelentkezés benyújtásának határideje:  
2019. november 20. 
 
A hirdetéssel kapcsolatban további információt dr. Hajnal István osztályvezető nyújt a + 36 (1) 795-
9668-as telefonszámon vagy a hatosag@05kh.bfkh.gov.hu e-mail címen.  
 
A jelentkezés benyújtásának módja: 
Kérjük, hogy fényképes szakmai közigazgatási önéletrajzát, valamint végzettségét, szakképzettségét 
igazoló okiratai másolatát elektronikus formában a hatosag@05kh.bfkh.gov.hu e-mail címre 
szíveskedjen eljuttatni. Az e-mail tárgyaként kérjük feltüntetni: „Álláshirdetés” és a jelentkező neve. 
 
A jelentkezés elbírálásának módja, rendje: 
A bizalmasan kezelt jelentkezések a benyújtási határidőt követően kerülnek elbírálásra. A kiválasztott 
jelentkezők személyes interjún vesznek részt. A pályázat eredményéről a pályázók az elbírálásra 
előírt napot követő 8 napon belül elektronikus úton értesítést kapnak. 
 
A jelentkezés elbírálásának határideje: 
2019. november 29. 
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