
 

 

 

Munkatársat keresünk 

 rehabilitációs hatósági feladatok ellátására 
(határozott idejű szerződés: 2022. július 22‐ig) 

Iktatószám: BP/1401/00034-2/2021 
 
Feladatok:  
 

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

Elvárások: 
 Magyar állampolgárság, 
 Cselekvőképesség, 
 Büntetlen előélet, 
 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. 
 

Amit kínálunk: 
 Teljes munkaidő 
 Határozott időre szóló szerződés 
 Kormánytisztviselői jogviszony 
 Megfelelő bérezés 
 Cafetéria juttatás 
 Család- és gyermekbarát juttatási rendszer 
 Munkába járás támogatása 
 Szabad hétvége, stabil munkahely 

 
Jelentkezés módja: 
Kérjük, hogy fényképes szakmai közigazgatási önéletrajzát és végzettségét, szakképzettségét igazoló okiratai 
másolatát elektronikus formában, az allas.humanpolitika@bfkh.gov.hu  e-mail címre szíveskedjen eljuttatni. Az e-
mail tárgyaként „Álláshirdetés- rehabilitációs hatósági feladatkör” szíveskedjen feltüntetni. 
 

A jelentkezéshez kérjük csatolni: 
 Szakmai önéletrajzát, 
 Iskolai végzettségeit, szakképzettségeit igazoló okiratok másolatait; 
 Nyilatkozatát, mely szerint a benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben foglalt személyes adatainak az 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 
 Erkölcsi bizonyítványt (3 hónapnál nem régebbi, az erkölcsi bizonyítvány – a pályázat benyújtásának 

nem, csak a munkakör betöltésének feltétele), mely tartalmazza: 1. büntetlen előéletű,2. a kormányzati 
igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 82. § (2) bekezdésében meghatározott büntetőeljárás 
hatálya alatt nem áll,3. a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 82. § (4) 
bekezdésében maghatározott kizáró okok Önnel szemben nem állnak fenn. 

 
Jelentkezési határidő: 2021. február 15. 
 

Munkavégzés helye:  
1035 Budapest, Váradi u.15. 
 
 

Bővebb információ: a https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=uh7j5pdnh1 oldalon. 


