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A Heves Megyei Kormányhivatal 

„A közszolgálati tisztviselőkről” szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot 

hirdet 

Heves Megyei Kormányhivatal  

Hatósági Főosztály 

gyámügyi szakügyintéző 

munkakör betöltésére. 

 

A kormányzati jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony  

Foglalkoztatás jellege: 

teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

3300 Eger, Kossuth L. u. 9. 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7) Korm. rendelet alapján 

a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 

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

18. gyámügyi és gyermekvédelmi igazgatási feladatkör. 

Ellátandó feladatok: 

Másodfokú gyámügyi ügyintézői feladatok. 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság 

szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. §-ában részletesen 

körülírt hatáskörbe tartozó feladatok. 

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. 

törvény, valamint a Kormányhivatal hatályos belső rendelkezései az irányadók.  

Pályázati feltételek: 

 Magyar állampolgárság; 

 Cselekvőképesség; 

 Büntetlen előélet; 

 Felsőfokú végzettség az alábbiak szerint: 
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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. 

 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 jogi vagy közigazgatási szakvizsga, 

 első vagy másodfokú gyámhatósági gyakorlat, 

 felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek.  

Elvárt kompetenciák: 

 megbízhatóság, precizitás, 

 jó problémamegoldó képesség, 

 magas szintű írásbeli és szóbeli kommunikációs készség,  

 önálló munkavégzésre való képesség,  

 szociális érzékenység 

 stressz tűrő képesség,  

 konfliktuskezelő képesség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 motivációs levél; 

 a Pályázó szakmai életútját részletesen bemutató fényképes szakmai önéletrajz a 45/2012. 

(III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint; 

 legmagasabb iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratok 

másolata; 

 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a bizonyítvány kiállítása iránti 

kérelem feladóvevénye/bizonylata 

 nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a Pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, 

hogy a Heves Megyei Kormányhivatal a pályázati anyagban szereplő személyes adatait a 

pályázati eljárással összefüggésben kezelje. 

A munkakör betölthetőségének időpontja:  

2018. január 01. 

A pályázat benyújtásának módja: 

 Postai úton, a pályázatnak a Heves Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével 

(3300 Eger, Kossuth L. u. 9.), ebben az esetben a borítékon kérjük feltüntetni a „Gyámügyi 

szakügyintéző álláspályázat” tárgykört vagy 

 A pályázatot elektronikus úton az alábbi e-mail címre lehet benyújtani: gyam@heves.gov.hu 

Elektronikus levél esetén a tárgyban fel kell tüntetni: „Gyámügyi szakügyintéző álláspályázat”.  

mailto:gyam@heves.gov.hu
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A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt munkaidőben Dr. Némethné dr. Balázs 

Szabina állami szakértő tanácsos nyújt a +36 (36) 521-580 telefonszámon. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 30. 

A pályázati eljárásra és a pályázat elbírálásának módjára vonatkozó tájékoztatás: 

Az önéletrajzok és motivációs levelek alapján előszűrés történik. A benyújtott pályázatot abban az 

esetben tekintjük érvényesnek, amennyiben valamennyi – jelen pályázati felhívásban feltüntetett – 

formai és tartalmi követelménynek megfelel. Az előszűrésen megfelelt Pályázókat a szükséges 

készségek felmérése céljából személyes meghallgatásra hívjuk be. A foglalkoztatott személyéről a 

kinevezési jogkör gyakorlója dönt. A pályázat eredményéről a személyes meghallgatáson részt vett 

Pályázókat elektronikusan legkésőbb az elbírálásra előírt napot követő 2 napon belül kiértesítjük.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 15. 

További közzététel: Heves Megyei Kormányhivatal honlapja 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

A jogviszony létesítéséhez 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges. A 

határidőn túl benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A kiírt munkakörre 

határozatlan idejű állami szolgálati jogviszonyt létesítünk 6 hónap próbaidő kikötésével. Tájékoztatjuk 

a pályázókat, hogy eredménytelen pályázat esetén - amennyiben pályázati anyagukban külön 

mellékelt nyilatkozattal kifejezetten kérik - önéletrajzuk egy később megüresedő pozíció betöltése 

érdekében bekerül a Kormányhivatal kiválasztási adatbázisába legfeljebb 6 hónapos időtartamra. Ha 

ilyen nyilatkozatot a pályázó nem tesz, akkor – eredménytelen pályázat esetén – pályázati anyaga az 

adatvédelmi előírásoknak megfelelően megsemmisítésre kerül. Az adatkezelés hozzájáruláson alapul, 

hozzájáruló nyilatkozatában foglaltakkal Ön kifejezetten, írásban hozzájárul az önéletrajzában foglalt 

valamennyi személyes adatának kezeléséhez. Az önéletrajz részletes tartalmát a 45/2012. (III. 20.) 

Korm. rendelet 1. sz. melléklete szabályozza. Az adatokat a Jogi és Humánpolitikai Főosztály 

toborzási adatbázisát kezelő munkatársai dolgozhatják fel, valamint kizárólag ők és az 

üres/esetlegesen megüresedő pozíció szerinti szervezeti egység vezetői ismerhetik meg. 

Tájékoztatjuk, hogy Ön tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes 

adatainak helyesbítését, törlését, zárolását, illetve adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére 

történő kezelésének megszüntetését. Tájékoztatjuk, hogy a további együttműködést bármikor, 

indokolás nélkül megtagadhatja. Az adatkezeléssel kapcsolatban Önt megilletik az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv-ben biztosított jogorvoslati 

lehetőségek (21.-22 §). 


