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1 fő gyámügyi szakügyintézőt keres  
 

 
Az állami szolgálati jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű állami szolgálati jogviszony (próbaidő időtartama 6 hónap). 
 
Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

1076 Budapest, Garay u. 5. 

Ellátandó feladatok: 

A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság 
szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006.(XII.23.) Korm. rendelet által előírt feladatok ellátása. 
(gyámsággal, gondnoksággal, védelembe vétellel, ideiglenes elhelyezéssel, nevelésbe vétellel 
kapcsolatos feladatok ellátása.) 

Munkakör betöltésének feltételei:  

 Magyar állampolgárság; 

 Cselekvőképesség; 

 Büntetlen előélet; 

 Erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi);  

 Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X.20.) Korm. rendelet 1. 
mellékletének 18. pontja alapján Gyámügyi és gyermekvédelmi feladatkör: 
Felsőfokú végzettséggel: 
a) felsőoktatásban közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen, valamint az 
államtudományi képzési területen szerzett szakképzettség és legalább kétéves gyámügyi 
vagy gyermekvédelmi szakmai gyakorlat, vagy 
b) felsőoktatásban jogi képzési területen szerzett jogász szakképzettség és legalább kétéves 
gyámügyi vagy gyermekvédelmi szakmai gyakorlat, vagy 
c) felsőoktatásban pedagógus-képzés, hittudományi, orvos- és egészségtudományi, 
társadalomtudományi, bölcsészettudományi, gazdaságtudományok képzési területen szerzett 
szakképzettség és szociális igazgatásszervező szakképzettség, vagy jogi szakokleveles 
családvédelmi tanácsadó szakirányú szakképzettség, vagy legalább kétéves gyámügyi vagy 
gyermekvédelmi szakmai gyakorlat. 

 
Elvárt kompetenciák:  

- jó kommunikációs és problémamegoldó képesség, 
- konfliktuskezelési képesség,  
- pontos,- precíz munkavégzés. 

A jelentkező elbírálásánál előnyt jelent:  

- Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),  
- Közigazgatási alap- és szakvizsga megléte. 

Illetmény és juttatások:  

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény 
rendelkezései, valamint a BFKH Közszolgálati Szabályzata az irányadó.  
 
A jelentkezéshez csatolni kell:  

Részletes szakmai önéletrajzot (a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete alapján), 



iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okirat másolatát, a jelentkező 
nyilatkozatát, mely szerint a benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben foglalt személyes adatainak 
az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

 
A munkakör betölthetőségének időpontja:  
A munkakör az álláshirdetés elbírálást követően azonnal betölthető 
 
A jelentkezés benyújtásának határideje:  
2017. május 31. 
 
A munkakörrel kapcsolatban tájékoztatást dr. Herczeg Kinga Hivatalvezető-helyettes nyújt az alábbi 
telefonszámon: +36-30/536-6439, vagy a Herczeg.Kinga@07kh.bfkh.gov.hu e-mail címen. 

 
A jelentkezés benyújtásának a módja: 
Kérjük, hogy fényképes szakmai közigazgatási önéletrajzát elektronikus formában a 
Herczeg.Kinga@07kh.bfkh.gov.hu e-mail címre szíveskedjen eljuttatni. 
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