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A kormánytisztviselői jogviszony időtartama és jellege: 
Határozott idejű állami szolgálati jogviszony, teljes munkaidőben (hat hónap próbaidő kikötésével) 
 
A munkavégzés helye: 
Budapest Főváros Kormányhivatala (továbbiakban: BFKH) IX. Kerületi Hivatala Hatósági Osztály 1. – 
1092 Budapest, Lenhossék utca 24-28. 
 
Feladatok: 

 BFKH IX. Kerületi Hivatala Hatósági Osztály 1. szociális igazgatási és hatósági feladatok teljes 
körű ellátása. 

 
Munkakör betöltésének feltételei: 

 magyar állampolgárság 

 cselekvőképesség 

 büntetlen előélet 
 

Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet 1. melléklet 
19. pontja szerinti Hatósági feladatkör: 
 
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. 

Érettségi végzettséggel: 
a) rendészeti és közszolgálati, közgazdasági, műszaki ágazati tevékenységet végző 

szakközépiskolában szerzett érettségi végzettség, vagy 
b) érettségi végzettség 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. 

 
Elvárt kompetenciák: 

 konfliktuskezelési képesség 

 intenzív, gyors és magas fokú önálló munkavégzésre való képesség 

 jó kommunikációs és problémamegoldó képesség 

 felhasználói szintű számítógépes ismeretek 
 
Előnyt jelent: 

 hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat, 

 közigazgatási szakvizsga, 

 jogi, igazgatásszervezői diploma 
 
 
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az állami tisztviselőkről szóló 2016. LII. törvény 
rendelkezései, valamint a BFKH Közszolgálati Szabályzata az irányadó. 
 
 



A jelentkezéshez csatolni kell: 
A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott részletes szakmai önéletrajzot, 
iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okirat másolatát; továbbá a pályázó 
arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben foglalt személyes 
adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 
 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban a pályázat elbírálását követő naptól tölthető be. 
 

A jelentkezés benyújtásának határideje 2018. február 4. 

 
A munkakörrel kapcsolatban tájékoztatást Bartus György hatósági osztályvezető nyújt a 
hatosag@09kh.bfkh.gov.hu e-mail címen vagy a + 36 (1) 795-5570-ös telefonszámon. 
 
A jelentkezés benyújtásának módja: 
 
Jelentkezését és a kapcsolódó iratokat elektronikus formában Bartus György osztályvezető részére a 
hatosag@09kh.bfkh.gov.hu e-mail címre szíveskedjen eljuttatni. 
 
A felvétellel kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
 
A munkáltató a munkakör betöltésére a jogszabálynak megfelelő végzettséggel rendelkező jelöltek 
közül személyes elbeszélgetés alapján választja ki a felvételre javasolt jelöltet. Interjúra nem minden 
pályázó kerül behívásra. A jelölt kiválasztását követően felvételi kezdeményezési és jóváhagyási 
folyamatot követően került felvételre a jelentkező. A nyertes jelentkező legkésőbb a munkakör 
betöltésekor köteles a büntetlen előélet igazolásáról szóló három hónapnál nem régebbi hatósági 
bizonyítványt eredetben vagy igazolást a hatósági bizonyítvány igényléséről benyújtani. 
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