
 
 

ÁLLÁSHIRDETÉS 

Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) 
XIII. Kerületi Hivatala  
Hatósági Főosztály  

Gyámügyi és Igazságügyi Osztály 
hatósági és ügyfélszolgálati feladatok ellátására munkatársat keres 

 
 
A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony (hat hónap próbaidő kikötésével) 
 
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 
 
A munkavégzés helye: 
BFKH XIII. Kerületi Hivatala Hatósági Főosztály Gyámügyi és Igazságügyi Osztály 1139 Budapest, 
Pap Károly u. 4-6. 
 
Ellátandó feladatok: 

 védelembe vétellel kapcsolatos feladatok;  

 szülői ház elhagyásával kapcsolatos feladatok;  

 gyermektartásdíj megelőlegezésével kapcsolatos feladatok;  

 gyámsággal, nevelésbe vétellel, gondnoksággal kapcsolatos feladatok;  

 szülői felügyeleti joggal kapcsolatos feladatok;  

 kapcsolattartással kapcsolatos feladatok.  
 
Gyámügyi feladatok ellátása a jogszabályok naprakész ismeretével. A munkakör ügyfélfogadást és a 
háttérmunka ellátását is magában foglalja. 
 
Illetmény és juttatások: 
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi 
CXXV. törvény, valamint a BFKH Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadóak. 
 
Jelentkezési feltételek:  

 Magyar állampolgárság; 

 Cselekvőképesség; 

 Büntetlen előélet; 

 Erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi) 

 felsőoktatásban szerzett szakképzettség 

 Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása 
 
A jelentkezés elbírálásánál előnyt jelent:  

 Jogi Egyetemi végzettség,  

 Közigazgatásban szerzett jártasság  

 Gyámügyi területen szerzett szakmai gyakorlat 

 Közigazgatási szakvizsga megléte  

 Szociális munkás illetve szociálpedagógus végzettség  

 Felhasználói szintű számítógépes ismeretek 
 

Elvárt kompetenciák:  

 Hivatástudat, kiváló szintű intenzív, gyors és magas fokú önálló munkavégzésre való 
képesség, szakmai ismeretek pontos alkalmazása, problémamegoldó munkavégzési 
képesség, együttműködési és konfliktuskezelési képesség, nagy teherbírás, ügyfél 
centrikusság. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
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 (és amennyiben releváns) a szakmai 
tapasztalatot, ügyfélszolgálati gyakorlatot igazoló okiratok másolatát; erkölcsi bizonyítvány (3 
hónapnál nem régebbi) – a pályázat benyújtásának nem, csak a munkakör betöltésének 
feltétele. 

 
Az álláshely betölthetőségének időpontja: 

Az álláshely legkorábban a pályázat elbírálását követő naptól tölthető be. 
 
A  fényképes önéletrajz elküldésének  határideje: 2019. június 30. 
 
Az álláshellyel kapcsolatban tájékoztatás kérhető Radich-Ollé Bruno Tamás Gyámügyi és Igazságügyi 
osztályvezetőtől a radich-olle.bruno.tamas@13.kh.bfkh.gov.hu e-mail címen. 
 
A jelentkezés benyújtásának módja: 
 

Fényképes szakmai önéletrajzát elektronikus formában a gyamugy@13kh.bfkh.gov.hu e-mail címre 

szíveskedjen eljuttatni „Gyámügyi és Igazságügyi Osztály” jelöléssel. 
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