
 

 
 

ÁLLÁSHIRDETÉS 
 

Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) 
Nyugdíjbiztosítási Főosztály 

Nyilvántartási Osztály 
nyugdíjbiztosítási nyilvántartási feladatok ellátására 

munkatársakat keres 
 
 
 
A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű (próbaidő időtartama 6 hónap) 
 
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 
 
A munkavégzés helye: 
BFKH Nyugdíjbiztosítási Főosztály, Nyilvántartási Osztály 
1081 Budapest, Fiumei út 19/A 
 
 
Ellátandó feladatok: 
 
Ellátja a Budapest Főváros Kormányhivatala Nyugdíjbiztosítási Főosztály Nyilvántartási 
Osztály nyugdíjbiztosítási nyilvántartási feladatait. Az ügyintéző adatszolgáltatást teljesít a 
nyugdíjbiztosítási hatósági nyilvántartásból a nyugdíj megállapítására irányuló, illetve az 
adategyeztetési eljárási ügyekben az ellátást megállapító, adategyeztetési eljárást lefolytató 
szerv felé. Adatszolgáltatást teljesít továbbá az erre feljogosított hatóságoknál, valamint a 
biztosítottak részére. A nyugdíjbiztosításhoz történő adatszolgáltatási kötelezettséggel 
kapcsolatos szükséges intézkedéseket megteszi. A hatósági nyilvántartást kezeli. 
 
 
Feladat ellátásának feltételei: 
 

• Magyar állampolgárság, 
• Cselekvőképesség, 
• Büntetlen előélet, 
• Érettségi végzettség és OKJ szerinti, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi 

területen szerzett szakképesítés, 
• Erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi), 
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása. 

 
 
Elvárt kompetenciák: 

• Jó szintű monotonitástűrés, 
• Precizitás, 
• Konfliktuskezelő képesség, 
• Ügyfél-orientáltság, 
• Jó kommunikációs képesség, 
• Csapatmunka, együttműködés,  
• Minőségi munkavégzés, igényesség, pontosság, szociális intelligencia. 



 

 
 

 
A jelentkezés elbírálásánál előnyt jelent: 
 

• Egyetemi (főiskolai) jogi, államigazgatási, társadalombiztosítási, munkaügyi 
szakképzettség 

• Hasonló területen (közigazgatásban) szerzett tapasztalat. 
 

 
 

Illetmény és juttatások: 
A jogállásra, az illetmény megállapításra és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 
2018. évi CXXV. törvény, valamint a BFKH Közszolgálati Szabályzata az irányadó. 

 
 
A jelentkezéshez csatolni kell: 

• Részletes fényképes szakmai önéletrajzot a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. 
számú melléklete alapján, letölthető: 
https://kozigallas.gov.hu/oneletrajz%20sablon%20v1.7%20KSZF.xlsx  

• iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet a szakmai tapasztalatot, 
igazoló okiratok másolatát; erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi) – az 
álláshirdetés benyújtásának nem, csak az álláshely betöltésének feltétele.  

• Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik. 
 

 
Az álláshely betölthetőségének időpontja: 
 
Az álláshely legkorábban 2020. január 2. napjától tölthető be. 
 
A jelentkezés benyújtásának határideje: 2019. december 18. 
 
A jelentkezés benyújtásának módja: 

• Elektronikus úton Pásztorné dr. Laczkó Zsuzsanna főosztályvezető részére a 
pasztorne.dr.laczko.zsuzsanna@nyf.bfkh.gov.hu e-mail címen keresztül. 

 
A jelentkezés elbírálásának határideje: 2019. december 23. 
 
Az e-mail tárgyaként „Álláshirdetés”- t szíveskedjen feltüntetni. 

mailto:pasztorne.dr.laczko.zsuzsanna@nyf.bfkh.gov.hu

