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ÁLLÁSHIRDETÉS 

 

Budapest Főváros Kormányhivatala 
VI. Kerületi Hivatala Hatósági Osztály 

hatósági feladatok ellátására munkatársat keres 

 

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű (próbaidő 6 hónap). 
 
Foglalkoztatás jellege:  
Teljes munkaidő 
 
A munkavégzés helye: 
1063 Budapest, Szinyei Merse utca 4. 
 
Ellátandó feladatok: 
Budapest Főváros Kormányhivatala VI. Kerületi Hivatala feladat- és hatáskörébe utalt járműigazgatási 
és lakcímrendezési ügyek intézése, továbbá oktatási igazgatási, szolgáltatói nyilvántartás-vezetési, 
hatósági ellenőrzési, valamint egyéb hatósági feladatok ellátása. 
 
Jogállás, 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 Budapest Főváros 
Kormányhivatala család- és gyermekbarát juttatási és támogatási rendszert működtet (pl. 
gyermeknevelési támogatás, iskolakezdési támogatás stb.) A munkavégzéshez Budapest-bérlet, a 
bankszámla használathoz költségtérítés biztosított. A cafetéria juttatás éves összege 2020-ban bruttó 
200 000 Ft. 

Jelentkezési feltételek:  

 Magyar állampolgárság, 
 Cselekvőképesség, 
 Büntetlen előélet, 
 A hatósági feladatok ellátásához szükséges végzettség: 

1. Felsőfokú végzettséggel: Felsőoktatásban szerzett szakképzettség, 

2. Érettségi végzettséggel: érettségi végzettség és OKJ szerinti, a feladathoz kapcsolódó 
tanulmányi területen szerezett szakképesítés vagy kormányablak ügyintézői vizsga. 

 
A jelentkezés elbírálásánál előnyt jelent:  

 jogász, vagy igazgatásszervező szakképzettség 
 

Elvárt kompetenciák:  
 Felhasználói szintű számítógépes ismeretek 
 Intenzív, gyors és magas fokú önálló munkavégzésre való képesség 
 Jó szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, magabiztos fellépés, felelősségtudat, pontosság 

 
A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások:  

 Részletes szakmai önéletrajz (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 igazoló okiratok másolata, 
 A pályázó nyilatkozata, mely szerint a benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben foglalt 

személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 
 
Az álláshely betölthetőségének időpontja: 
Elbírálást követően azonnal. 
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A jelentkezés benyújtásának határideje: 2020. november 10. 
 
A jelentkezés benyújtásának módja: 
Elektronikus úton dr. Fischer Tamás hivatalvezető részére a vezeto@06kh.bfkh.gov.hu e-mail címen 
keresztül. Az e-mail tárgyaként kérjük feltüntetni „Álláshirdetés”.  
 
A jelentkezés elbírálásának módja, rendje: 
A bizalmasan kezelt jelentkezések a benyújtási határidőt követően kerülnek elbírálásra. A kiválasztott 
jelentkezők személyes interjún vesznek részt, ahol szakmai és személyes rátermettségüket vizsgáljuk. 
A jelentkezők elektronikusan értesítést kapnak. 
 
A jelentkezés elbírálásának határideje: 2020. november 13. 
 
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  
A feladattal kapcsolatban további tájékoztatás dr. Oláh Csaba osztályvezető nyújt a 
hatosag@06kh.bfkh.gov.hu e-mail címen keresztül. 
A foglalkoztatás a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény hatálya alatt, kormányzati 
szolgálati jogviszonyban történik. A kinevezés feltétele a Kit. 82. § szerinti (KIT 2019 ALAP) 3 
hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány benyújtása. 
 


