
 

 

 

Munkatársat keresünk 

hatósági feladatok ellátására 

Iktatószám: BP/1401/01768-1/2022 
 

Ellátandó feladatok: 

Budapest Főváros Kormányhivatala II. Kerületi Hivatala Hatósági Osztály 1. hatáskörébe tartozó 

általános hatósági feladatok teljes körű ellátása. Elsősorban közlekedés-igazgatási hatósági 

feladatokat érintő feladatok ellátása, valamint az osztályon lévő lakcímrendezési – lakcím 

érvénytelenítési, levegőtisztaság-védelemi, kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli 

felmentésre irányuló engedélyezési, plakátok, reklámok közzétételére és ellenőrzésére irányuló 

eljárások lefolytatása, valamint az érettségi vizsga szervezésével kapcsolatos egyes feladatok 

ellátása. 

Jelentkezési feltétel: 

 Magyar állampolgárság 

 Cselekvőképesség 

 Büntetlen előélet 

 Felsőfokú végzettség (közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen, valamint 

államtudományi képzési területen szerzett végzettség, vagy felsőoktatásban jogi képzési 

területen szerzett jogász szakképzettség) vagy érettségi végzettség és OKJ szerinti, a 

feladathoz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképesítés, vagy érettségi végzettség 

és szakmajegyzék szerinti honvédelem / rendészet és közszolgálat ágazatban / szociális 

ágazatban szerzett szakképesítés. 

Elvárt kompetenciák: 

 önálló munkavégzésre való alkalmasság, 

 jó írás- és fogalmazási készség, 

 jó kommunikációs képesség, 

 konfliktuskezelési képesség, 

 empátia, udvariasság, 

 pszichológiai terhelhetőség, tűrőképesség, 

 igényesség, pontosság, 

 felhasználói szintű számítógép-kezelői ismeretek (irodai alkalmazások). 

A jelentkező elbírálásánál előnyt jelent: 

 jogi, igazgatásszervezői, közigazgatási, államigazgatási diploma,  

 közigazgatásban szerzett szakmai gyakorlat,  

 kormányablakban - közlekedési igazgatási területen szerzett tapasztalat,   

 közigazgatási alap- és szakvizsga megléte. 
 

Amit kínálunk: 

 Teljes munkaidő 

 Kormányzati szolgálati jogviszony 

 Határozatlan idejű jogviszony 

 Megfelelő bérezés 

 Cafetéria juttatás 

 Család- és gyermekbarát juttatási rendszer 

 Munkába járás támogatása 

 Stabil munkahely 
 
A jelentkezés benyújtásának módja: 
Kérjük, hogy fényképes szakmai közigazgatási önéletrajzát és végzettségét, szakképzettségét igazoló 
okiratai másolatát, valamint az Adatkezelési nyilatkozatát elektronikus formában, az 
jarasiallas.humanpolitika@bfkh.gov.hu e-mail címre szíveskedjen eljuttatni. Az e-mail tárgyaként 
szíveskedjen feltüntetni: „Álláspályázat – II. Kerületi Hivatal hatósági feladatok”. 
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A jelentkezéshez kérjük csatolni: 

 Szakmai önéletrajzát 
Letölthető: Önéletrajz 

 Iskolai végzettségeit, szakképzettségeit igazoló okiratok másolatait; 

 Nyilatkozatát, mely szerint a benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben foglalt személyes 
adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 
Letölthető: Adatkezelési tájékoztató 

 
 
A jelentkezés benyújtásának határideje: 2023. január 09. 

A jelentkezés elbírálásának határideje: 2023. január 20. 

 
Munkavégzés helye: 
  
1024 Budapest, Margit körút 47-49.  
 

Bővebb információ: https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=ilxg6ulbh5 
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