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ÁLLÁSHIRDETÉS 

 
Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) 

Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály, 
Nemesfémhitelesítési és Pénzmosás Felügyeleti Osztályra 

fémjelző feladatok ellátására munkatársat keres 
 

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű (próbaidő időtartama 6 hónap). 

Foglalkoztatás jellege:  
Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 
Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály 
Nemesfémhitelesítési és Pénzmosás Felügyeleti Osztály 
1089 Budapest, Bláthy Ottó utca 3-5.  

Ellátandó feladatok: 
A Nemesfémhitelesítési és Pénzmosás Felügyeleti Osztály nemesfém hitelesítési területén a 
nemesfémből készült tárgyak fémjelzése, névjelzése és egyéb jelzése a vonatkozó jogszabályok és 
belső utasítások rendelkezései alapján. A feladattal kapcsolatos további információk a 

https://mkeh.gov.hu/nemesfemvizsgalat/femjelzesi_osztaly/_femjelzes_tev#top elérhetőségen 

találhatóak. 
 
Az álláshely betöltéséhez szükséges képzettség: 

Középfokú végzettség. 

Jelentkezési feltételek: 

 Magyar állampolgárság; 

 Cselekvőképesség; 

 Büntetlen előélet; 

 Nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt. 

 Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek. 

Elvárt kompetenciák:  

 Önálló munkavégzés. 

 Felelősségtudat. 

 Megbízhatóság. 

 Precizitás. 

 Magas szintű együttműködési készség. 

A jelentkezés elbírálásánál előnyt jelent: 

 A feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképesítés (ékszerbecsüsi vagy 
ötvös szakképesítés). 

 Szakmai tapasztalat. 

 Közigazgatási alapvizsga. 

 Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete, 
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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 benyújtandó iratok, igazolások: 

 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 igazoló okiratok másolata;  

 erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi) – az álláshirdetés benyújtásának nem, csak az 
álláshely betöltésének feltétele. 

 a jelentkező nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a benyújtott anyagában foglalt 
személyes adatainak eljárással összefüggő kezeléséhez 

 
Az álláshely betölthetőségének időpontja: 
Elbírálást követően azonnal. 
 
A jelentkezés benyújtási határideje: 
2020. június 28 

A feladattal kapcsolatban tájékoztatás kérhető: Szűcs Árpád Antal osztályvezetőtől telefonon +36 1 
4585-696 telefonszámon, valamint a szucs.arpad.antal@bfkh.gov.hu e-mail címen. 

A jelentkezés benyújtásának a módja egyéb lényeges információ:  
Kérjük, hogy fényképes szakmai közigazgatási önéletrajzát és végzettségét, szakképzettségét igazoló 
okiratai másolatát elektronikus formában, a szucs.arpad.antal@bfkh.gov.hu e-mail címre szíveskedjen 
eljuttatni. 
 
A BFKH Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály javaslata 
megtételét követően a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt a felvételről. 
 
A jelentkező vállalja, hogy a feladatellátáshoz kapcsolódó képesítést megszerzi. 

Az e-mail tárgyaként „Álláshirdetés” szöveget szíveskedjen feltüntetni. 

Budapest Főváros Kormányhivatala család- és gyermekbarát juttatási és támogatási rendszert 
működtet (pl. gyermeknevelési támogatás, iskolakezdési támogatást stb.). A munkavégzéshez 
Budapest-bérlet, a bankszámla használathoz költségtérítést biztosított. A cafetéria juttatás 2020. évi 
összege bruttó 200.000 Ft. 
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