
ÁLLÁSHIRDETÉS 
Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) XX. Kerületi Hivatala 

szociális szakügyintéző munkatársat keres 

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű állami szolgálati jogviszony  

Próbaidő: 
6 hónap 
Foglalkoztatás jellege:  
Teljes munkaidő  
A munkavégzés helye: 
1201 Budapest, Vörösmarty utca 3. 
Ellátandó feladatok: 
BFKH XX. Kerületi Hivatala Hatósági Osztály 1. illetékességi területén szociális hatósági feladatok 
(közgyógyellátás, ápolási díj, időskorúak járadéka, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, aktív 
korúak) ellátása. 

Munkakör betöltésének feltételei: 
− magyar állampolgárság, 
− cselekvőképesség, 
− büntetlen előélet, 
− hatósági területen szerzett tapasztalat 
− vagyonnyilatkozati eljárás lefolytatása 
 
Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete 19. 
pontja alapján: hatósági feladatkör. 
Elvárt kompetenciák: 

− szakszerűség, 
− pontosság és precizitás, 
− jó kommunikációs és problémamegoldó képesség, 
− szervezőkészség, 
− nagyfokú felelősségérzet, 
− terhelhetőség. 

Előnyt jelent: 

− felsőfokú végzettség 
− közigazgatásban szerzett tapasztalat; 
− szociális hatósági területen szerzett szakmai tapasztalat; 
 

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény, a 2016. évi LII. törvény az állami tisztviselőkről rendelkezései, valamint a BFKH Közszolgálati 
Szabályzata az irányadóak. 

A jelentkezéshez csatolni kell:  

− a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott részletes szakmai 
önéletrajzot; 

− iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okirat másolatát; 

− három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (mely a pályázati jelentkezésnek 
nem, de a munkakör betöltésének feltétele); 

− nyilatkozatát, mely szerint a benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben foglalt személyes 
adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.  

A munkakör legkorábban a pályázat elbírálását követő naptól tölthető be. 
A jelentkezés benyújtásának határideje: 2017. március 15. 



A munkakörrel kapcsolatban részletes tájékoztatást Tomcsenkó József osztályvezető nyújt a 
Tomcsenko.Jozsef@20kh.bfkh.gov.hu e-mail címen vagy a +36 (1) 896-4242 telefonszámon.  

A jelentkezés benyújtásának módja: 
Jogszabályban meghatározott részletes szakmai önéletrajzát elektronikus formában a 
Tomcsenko.Jozsef@20kh.bfkh.gov.hu e-mail címre szíveskedjen eljuttatni. 
Amennyiben az elektronikus beküldés nem áll módjában, önéletrajzát Budapest Főváros 
Kormányhivatala XX. Kerületi Hivatala postacímére (1725 Budapest, Pf.: 88.) is megküldheti. A 
borítékon kérjük tüntesse fel: „szociális szakügyintéző”. 
 


