
 

 

 

Munkatársat keresünk 

hatósági feladat ellátására  

Iktatószám: BP/1401/01905-1/2022 
Ellátandó feladatok: 

A Hatósági és Oktatási Főosztály Hatósági Döntés-felülvizsgálati Osztály feladat- és hatáskörébe 
tartozó eljárások teljes körű lefolytatása, így különösen :  

I. Másodfokú hatóságként, valamint felügyeleti jogkört gyakorolva eljár a jegyző alábbi elsőfokú 
eljárásaival összefüggésben:  

a) kereskedelmi és ipari tevékenységek engedélyezése 
b) zenés, táncos rendezvények tartására vonatkozó engedélyezés 
c) zaj- és rezgésvédelmi eljárások 
d) adó- és értékbizonyítvány kiállítására irányuló eljárások 
e) építményadó, telekadó, kommunális adó és helyi iparűzési adó adónemekben folytatott 
adóigazgatási eljárások  

 
II. Felügyeleti jogkörben eljárva eljárás teljeskörű lefolytatása a fővárosi kerületi hivatalok egyes 
egyfokú hatósági ügyeivel összefüggésben (mozgásukban korlátozott személyek parkolási 
igazolványának kiadására, meghosszabbítására, visszavonására, cseréjére, pótlására, 
nyilvántartására irányuló; a személyiadat- és lakcím-nyilvántartási valamint egyes közlekedési 
igazgatási hatósági, a járművezetésre jogosító okmányokkal – így a vezetői engedéllyel – kapcsolatos 
ügyekben). 
Jogorvoslati kérelmekkel kapcsolatosan egyedi hatósági ügyben hozott döntések szakszerűségének 
és jogszerűségének vizsgálata az ügyfél kérelme (keresete) alapján, javaslatok megfogalmazása a 
saját hatáskörben alkalmazható jogorvoslatok érvényesítésére, kereseti kérelem alapján a védirat 
szakmai megalapozása a keresetlevél tényállításaira és anyagi jogi megállapításaira az alkalmazott 
jog tekintetében. 
 
III. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 
szóló törvény alapján az önkormányzati vagy állami tulajdonú lakás vételi joggal rendelkező jogosultja 
részéről történő megvétele esetén a törvényben foglalt feltételek fennállása esetén a lakás forgalmi 
értékének, illetve a forgalmi értékhez viszonyított vételárának megállapításával összefüggő feladatok, 
továbbá a vételi joggal rendelkező jogosult tulajdonszerzésének jóváhagyásával összefüggő feladatok 
ellátása. 
 
IV. A Kormányhivatal ellenőrzési terve alapján a főosztályvezető által meghatározott rendben és 
gyakorisággal az egyedi ügyek reprezentatív mintavétellel történő ellenőrzése a jogszabálysértések 
megelőzése, felderítése, az egységes joggyakorlat kialakítása érdekében. 
 
Jelentkezési feltételek: 

• Magyar állampolgárság 
• Cselekvőképesség 
• Büntetlen előélet 
• a) felsőoktatásban közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen, valamint 

államtudományi képzési területen szerzett végzettség, vagy 
b) felsőoktatásban jogi képzési területen szerzett jogász szakképzettség 

• a) érettségi végzettség és OKJ szerinti, a feladathoz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett 
szakképesítés, vagy  
b) érettségi végzettség és szakmajegyzék szerinti Honvédelem / Rendészet és közszolgálat 
ágazatban / Szociális ágazatban szerzett szakképesítés 

 
 
 



Amit kínálunk: 
• Kormánytisztviselői jogviszony 
• Stabil munkahely 
• Kiszámítható hivatali munkarend 
• Munka és magánélet egyensúlyának biztosítása 
• Rendezett munkakörnyezet, barátságos kollégák 
• Megfelelő jövedelem 
• Cafetéria juttatás 
• Család- és gyermekbarát juttatási rendszer (gyermeknevelési támogatás, iskolakezdési 

támogatás) 
• Munkába járás támogatása (utazási költségtérítés, gépjárművel történő munkába járás 

költségtérítése) 
• Bankszámla költségtérítés 

 
 

A jelentkezés elbírálásánál el őnyt jelent:  
• közigazgatásban szerzett gyakorlat, szakmai tapasztalat, különösen jegyzői hatóságnál vagy 

kormányablakban szerzett tapasztalat 
• Ákr., illetve Air alapján meghozott hatósági döntések elkészítésében, megszövegezésében 

szerzett tapasztalat 
• közigazgatási alap és/vagy szakvizsga, 
• általános hatósági ügyintézésben szerzett gyakorlat, szakmai tapasztalat, 
• felhasználói szintű MS Office/Libre Office (irodai alkalmazások) ismeretek 

 
Elvárt kompetenciák:  

• intenzív, gyors és magas fokú önálló munkavégzésre való képesség , 
• jó szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, felelősségtudat, pontosság, 
• együttműködési és konfliktuskezelési képesség 

 
Jelentkezés módja: 
Kérjük, hogy fényképes szakmai közigazgatási önéletrajzát és végzettségét, szakképzettségét igazoló 
okiratai másolatát, valamint az Adatkezelési nyilatkozatát elektronikus formában, a 
allas.humanpolitika@bfkh.gov.hu e-mail címre szíveskedjen eljuttatni. Az e-mail tárgyaként 
szíveskedjen feltüntetni: „Álláspályázat – HOF HDfO hatósági feladatok”.  
 
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 jelentkezési benyújtásának határideje : 2023. január 24. 
 
A jelentkezés elbírálásának határideje: 2023. január 31. 
 
 
 
Munkavégzés helye:  
1035 Budapest, Váradi utca 15/a 


