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Az állami szolgálati jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű állami tisztviselői szolgálati jogviszony 

 

Foglalkoztatás jellege: 

teljes munkaidő 

 

A munkavégzés helye: 

1133 Budapest, Visegrádi utca 112. 

 

Ellátandó feladatok: 

 

Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X.20.) Korm. rendelet 1. sz. 

melléklet 38. pontja alapján a személyiadat, lakcím-, közlekedési, bűnügyi nyilvántartási és 

adatszolgáltatási feladatkör 

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

 

Az idegenrendészeti hatóság értesítése alapján a szabad mozgás és tartózkodás jogával 

rendelkező polgárok nyilvántartásba vételével és törlésével összefüggő feladatok ellátása. A 

szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező polgárok külföldön bekövetkezett névadat 

változásának és elhalálozásának nyilvántartásba vétele. A nyilvántartásba vett szabad mozgás 

és tartózkodás jogával rendelkező polgárok első ízben történő lakcímigazolvány ellátásával 

összefüggő feladatok elvégzése. 

Közreműködés a nyilvántartás hatálya alá tartozó egyéb jogállású külföldi állampolgárok 

nyilvántartásból történő törlésével összefüggő feladatok ellátásában, illetőleg adatváltozásaik 

nyilvántartásba vétele érdekében intézkedés megtétele. 

Közreműködés a személyiadat- és lakcímnyilvántartás kezelésével összefüggő feladatok 

ellátásában. 

 

Jogállás, illetmény és juttatások: 

 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra az állami tisztviselőkről szóló 

2016. évi LII. törvény, valamint a  kormányhivatal közszolgálati szabályzata az irányadó 

 

 

A munkakör betöltésének feltételei: 

 Magyar állampolgárság, 

 Cselekvőképesség, 



 Büntetlen előélet, 

 Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X.20.) Korm. rendelet 1. 

sz. melléklet 38. pontja alapján 

Felsőfokú végzettséggel: 

a) felsőoktatásban jogi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy 

b) közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen, valamint az államtudományi 

képzési területen szerzett szakképzettség, vagy 

c) felsőoktatásban szerzett szakképzettség és OKJ szerinti közgazdasági, ügyviteli, 

informatikai szakmacsoportba tartozó, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi 

területen szerzett szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga. 

 

Elvárt kompetenciák: 

 Rugalmasság, terhelhetőség 

 Pontos, precíz munkavégzés 

 Önállóság 

 

A jelentkezés elbírálásánál előnyt jelent: 

 Közigazgatásban szerzett gyakorlat (1-2 év) 

 Közigazgatási alap és/vagy szakvizsga megléte 

 

A jelentkezéshez csatolni kell: 

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

 iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatát; 

 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 2018. április 1. napjától tölthető be.  

 

A jelentkezés benyújtásának határideje: 2018. március 15. 

 

A jelentkezés benyújtásának módja: 

 

Elektronikus úton a honokm@bfkh.gov.hu-ra (tárgy „SZMTJ ügyintéző álláspályázat") e-mail 

címen keresztül. 

 

A jelentkezés elbírálásának határideje: 2018. március 31. 

 

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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