
Álláshirdetés 
 

Budapest Főváros Kormányhivatala 
Építésügyi és Örökségvédelmi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztálya,  

 
 

törvényességi felügyeleti szakügyintéző 
munkakör betöltésére. 

 

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű állami szolgálati jogviszony. 
 
Foglalkoztatás jellege:  
Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 
Budapest, 1056 Budapest, Váci utca 62-64 
 
Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet alapján a 
munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 

A Korm. rendelet 1. számú melléklet 43.Törvényességi felügyeleti feladatkör 

Ellátandó feladatok: 

 
Törvényességi felügyeleti feladatkör ellátása a munkakör szerinti kerületi önkormányzatok, valamint az 
ott működő települési nemzetiségi önkormányzatok működése felett. 
 
Jogállás, illetmény és juttatások: 
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. 
törvény, valamint a kormányhivatal közszolgálati szabályzata az irányadó.  
                         
A munkakör betöltésének feltételei: 

 magyar állampolgárság 

 cselekvőképesség 

 büntetlen előélet 

 jogi egyetemi végzettség / igazgatásszervezői végzettség 

Az elbírálásnál előnyt jelent: 

 jogi szakvizsga  

 önkormányzati igazgatásban szerzett szakmai tapasztalat 

 közigazgatási munkatapasztalat 
 
Elvárt kompetenciák: 

 felelősségtudat 

 önállóság 

 rugalmasság 

 megbízhatóság 

A jelentkezéshez csatolni kell: 
 Részletes, fényképes szakmai önéletrajz, illetve közszolgálati önéletrajz 

 Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratok másolatai 

 Nyilatkozat büntetlen előéletről 

 Nyilatkozat, mely szerint benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben foglalt személyes 
adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A jelentkezések elbírálását követően. 
 
A jelentkezés benyújtásának határideje: 2018.március 7. 



 

A jelentkezés benyújtásának módja:  
Elektronikus úton dr. Hikádi Mónika főosztályvezető-helyettes részére a hikadi.monika@bfkh.gov.hu 
e-mail címre.  Az e-mail tárgyaként kérjük feltüntetni: „Álláshirdetés”.  
Postai úton Budapest Főváros Kormányhivatala Humánpolitikai Főosztálya címére történő 
megküldéssel (1056 Budapest, Váci utca 62-64.). A borítékon kérjük feltüntetni „Álláshirdetés 
törvényességi felügyeleti szakügyintéző”. 
 
A jelentkezés elbírálásának módja, rendje: 
A bizalmasan kezelt jelentkezések a benyújtási határidőt követő 15 napon belül kerülnek elbírálásra. A 
kiválasztott jelentkezők személyes interjún vesznek részt, ahol szakmai és személyes 
rátermettségüket vizsgáljuk. A jelentkezők elektronikusan értesítést kapnak. 

A jelentkezés elbírálásának határideje: 2018. március 22.. 

 
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A kinevezés feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány benyújtása. 
Próbaidő: 6 hónap. 


