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Iktatószám:    BP/1411/00098-1/2020 
 
 

Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) 
III. Kerületi Hivatala  

Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Főosztály 
 

rehabilitációs hatósági feladatok ellátására 

munkatársat/kat keres 

 

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű (próbaidő időtartama 6 hónap). 
 
Foglalkoztatás jellege:  
Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 
1035 Budapest, Váradi u.15.  

Ellátandó feladatok: 
A megváltozott munkaképességű személyek ellátása megállapítása iránti kérelmek elbírálása, 
valamint annak felülvizsgálatára vonatkozó hatósági ügyintézés, esetenként ügyfélszolgálati 
tevékenység ellátása. A hatályos jogszabályok alapján az informatikai rendszer által biztosított 
feltételekkel a döntéstervezetek előkészítése. Hatósági Bizonyítvány iránti kérelmek elbírálása. 

Feladat ellátásának feltételei:  
‐ Magyar állampolgárság; 

‐ Cselekvőképesség; 
‐ Büntetlen előélet; 
‐ Erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi);  

 
A rehabilitációs hatósági feladat ellátásához szükséges végzettség: 
 
Felsőfokú végzettség: 

‐ felsőoktatásban szerzett orvos- és egészségtudományi, gazdaságtudományok, 
társadalomtudományi, bölcsészettudományi, pedagógus-képzés képzési területen szerzett 
szakképzettség, vagy 

‐ felsőoktatásban jogi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy 
‐ felsőoktatásban közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen, valamint az 

államtudományi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy 
‐ felsőoktatásban szerzett szakképzettség és OKJ szerinti közgazdasági, szociális 

szolgáltatások, egészségügyi, ügyviteli, rendészeti, honvédelmi és közszolgálati 
szakmacsoportba tartozó, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett 
szakképesítés. 
 

Elvárt kompetenciák:  
‐ ügyfél-orientáltság, jó kommunikációs és problémamegoldó képesség, 
‐ pontos,- precíz munkavégzés, 
‐ terhelhetőség és nagyfokú stressz-tűrő képesség, 
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‐ etikus magatartás/megbízhatóság, felelősségtudat 

A jelentkező elbírálásánál előnyt jelent:  
‐ Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) 
‐ hasonló területen szerzett tapasztalat. 

Illetmény és juttatások:  
A jogállásra, az illetmény megállapítására 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 (és amennyiben releváns) a szakmai 

tapasztalatot, igazoló okiratok másolatát; az erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi) – 
a pályázat benyújtásának nem, csak az álláshely betöltésének feltétele. 

 
Az álláshely betölthetőségének időpontja: Elbírálást követően azonnal. 
 
A jelentkezés benyújtásának határideje: 2020. február 29. 
 
A feladattal kapcsolatban tájékoztatás kérhető: Krasznai Anikó főosztályvezető, telefonon 06-1-896-
0402, valamint a krasznai.aniko@rehab.bfkh.gov.hu e-mail címen. 

A jelentkezés benyújtásának a módja: 
Kérjük, hogy fényképes szakmai közigazgatási önéletrajzát és végzettségét, szakképzettségét igazoló 
okiratai másolatát elektronikus formában, a budapest@rehab.bfkh.gov.hu e-mail címre szíveskedjen 
eljuttatni. 
 
Az e-mail tárgyaként „Álláshirdetés” szíveskedjen feltüntetni. 


