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Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) 
XIII. Kerületi Hivatala Hatósági Főosztálya szociális szakügyintéző munkatársat keres 

 
 
Az állami szolgálati jogviszony időtartama és jellege: 
Határozott idejű állami szolgálati jogviszony, teljes munkaidőben (hat hónap próbaidő kikötésével) 
 
A munkavégzés helye: 
BFKH XIII. Kerületi Hivatala Hatósági Főosztály Hatósági Osztály 1. – 1139 Budapest, Pap Károly 
utca 4-6.  
 
Ellátandó feladatok: 
 

 A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján a 
járási/kerületi hivatalok hatáskörébe tartozó szociális igazgatási ügyek ügyintézői feladatainak 
ellátása.  
 

Munkakör betöltésének feltételei: 
 

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

melléklete 39. pontja alapján:  

 

Felsőfokú végzettséggel:  

a) felsőoktatásban gazdaságtudományok, társadalomtudományi, bölcsészettudományi, orvos- és 
egészségtudományi, pedagógus-képzés, hittudományi, közigazgatási, rendészeti és katonai képzési 
területen, valamint az államtudományi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy 

b) felsőoktatásban jogi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy 
c) felsőoktatásban szerzett szakképzettség és OKJ szerinti szociális szolgáltatások 

szakmacsoportba tartozó, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképesítés. 
 

 magyar állampolgárság 

 cselekvőképesség 

 büntetlen előélet 

 erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi) 
 
Elvárt kompetenciák: 
Hivatástudat, szakmai ismeretek pontos alkalmazása, problémamegoldó- és önálló munkavégzési 
képesség, együttműködési és konfliktuskezelési képesség, ügyfél centrikusság. 
 
Előnyt jelent: 

 azonnali munkakezdés, 

 közigazgatási alap- és szakvizsga, 
 
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az állami tisztviselőkről szóló 2016. LII. törvény 
rendelkezései, valamint a BFKH Közszolgálati Szabályzata az irányadó. 
 
 
A jelentkezéshez csatolni kell: 
A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott részletes szakmai önéletrajzot, 
iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okirat másolatát; továbbá a pályázó 
arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben foglalt személyes 
adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 
 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban a pályázat elbírálását követő naptól tölthető be. 
 
A fényképes önéletrajz elküldésének határideje 2017. október 31. 
 
A munkakörrel kapcsolatban részletes tájékoztatást Dr. Gáspár László főosztályvezető nyújt a 
Gaspar.Laszlo@13kh.bfkh.gov.hu e-mail címen vagy a +36 (20) 228-9649-es telefonszámon. 
 
A jelentkezés benyújtásának módja: 
Fényképes szakmai önéletrajzát elektronikus formában a hatosag@13kh.bfkh.gov.hu e-mail címre 
szíveskedjen eljuttatni. 


