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Az állami szolgálati jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű állami szolgálati jogviszony 
 
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 
 
A munkavégzés helye: 
1137 Budapest, Szegedi út 35-37. 
 
Feladatkör: 
 
Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 2. pontja alapján 
állampolgársági és honosítási feladatkör. 
 
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 
 
Budapesti Főváros Kormányhivatala feladat és hatáskörébe tartozó állampolgársági ügyekben a magyar állampolgárságról 
szóló 1993. évi LV. törvény 4.§ (3) bekezdésére és 5. §-ára alapozott honosítási és visszahonosítási kérelmek törvényi 
feltételei fennállásának vizsgálata; a honosítási, visszahonosítási kérelmekről a köztársasági elnöknek szóló előterjesztés 
tervezetének összeállítása; az egyszerűsített honosítási/visszahonosítási kérelmekhez kapcsolódó névmódosítási okiratok, 
valamint az elutasító határozatot tervezetek összeállítása 
 
 
 
 



Jogállás, illetmény és juttatások: 
 
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, a(z) 
az Állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. tv, valamint Budapest Főváros Kormányhivatala Közszolgálati Szabályzata 
rendelkezései az irányadók. 
 
Jelentkezési feltételek: 

 Magyar állampolgárság, 

 Cselekvőképesség, 

 Büntetlen előélet, 

 Felsőoktatásban jogi képzési területen szerzett jogász szakképzettség vagy közigazgatási, rendészeti és katonai 
képzési területen, valamint az államtudományi képzési területen szerzett szakképzettség, 

 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
 
A jelentkezés elbírálásánál előnyt jelent: 

 Min. középfokú „C” típusú nyelvvizsga angol vagy német nyelvből  

 Államigazgatási területen végzett hatósági munka, 

 Közigazgatásban szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, 

 Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek 

 Rugalmasság, terhelhetőség 

 
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások: 

 a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti fényképes önéletrajzot, 

 iskolai végzettségeit, szakképzettségeit igazoló okiratok másolata; 

 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a bizonyítvány kiállítása iránti kérelem 
feladóvevénye/bizonylata (az okirat eredeti példányának benyújtása a kinevezés feltétele); 

 nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevő személyek a benyújtott pályázati anyagot megismerhetik; 

 nyilatkozat annak tudomásulvételéről, hogy a munkakör vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség alá esik 

 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.  
 
A jelentkezés benyújtásának határideje: 2017. május 26. 
 
 



A jelentkezés benyújtásának módja: 
 
Elektronikus úton a Budapest Főváros Kormányhivatala Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztály Egyszerűsített Honosítási 
Osztálynak az eho@bfkh.gov.hu e-mail címen keresztül megküldve, az e-mail tárgyánál kérjük az „Álláspályázat” feltüntetését. 
 
A jelentkezés elbírálásának határideje: 2017. június 6. 
 
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
 
A pályázat az Állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény hatálya alá esik, figyelembe véve a Kttv. rendelkezéseit, így a 
foglalkozás állami szolgálati jogviszony keretei között történik (próbaidő 6 hónap). 
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