
 

 

 

Munkatársat keresünk 

jogi feladatok ellátására 

(határozott idej ű álláshely: 2024. november 22-ig) 
 

Iktatószám: BP/1401/01840-1/2022 
 

Ellátandó feladatok: 
 

• A BFKH Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály Piacfelügyeleti Osztályán uniós 
tagállami kötelezettségből eredő piacfelügyeleti hatósági feladatok ellátása – 16 harmonizált 
szektor (termékkör) alá tartozóan – országos illetékességgel, a vonatkozó uniós jogi aktusok 
és a hazai értelmezése, a jogszabályváltozások figyelemmel követése, a forgalomba hozatali 
követelmények vizsgálata, a hatósági döntések előkészítése és jogi szempontú áttekintése, 
azaz a hatósági tevékenység során a jogszerűség biztosítása együttműködve a kollégákkal. 
 

• Más hazai piacfelügyeleti hatóságokkal és társhatóságokkal (vámhatóságokkal) továbbá más 
tagállamok piacfelügyeleti hatóságaival történő együttműködés támogatása jogi területen 
(beleértve a bejelentések, társhatóságok általi értesítések során felmerülő hatáskör 
értelmezési feladatokat). A kölcsönös elismerésről szóló (EU) 2019/515 rendeletben 
meghatározott termékinformációs kapcsolattartó ponti és az építési termékekről szóló 
305/2011/EU rendeletben meghatározott építési-termékinformációs kapcsolattartó ponti 
feladatokban közreműködés.  

 
• A feladatellátás Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi 

ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki 
biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 4. §-a és a 23. §-a alapján 
történik. 

 
Jelentkezési feltétel: 

• Magyar állampolgárság 
• Cselekvőképesség 
• Büntetlen előélet 
• Egyetem, felsőoktatásban jogi képzési területen szerzett jogász szakképzettség. 

Elvárt kompetenciák: 
• Pontos, precíz munkavégzés, 
• Szakmaiság, szakértelem, szakmai felkészültség, szaktudás, 
• Határidők betartása. 

A jelentkez ő elbírálásánál el őnyt jelent: 
• Közigazgatási gyakorlat,  
• 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 
allas.humanpolitika@bfkh.gov.hu e-mail címre szíveskedjen eljuttatni. Az e-mail tárgyaként 
szíveskedjen feltüntetni: „Álláspályázat - jogi feladat- Metrológiai és M űszaki Felügyeleti 
Főosztály Piacfelügyeleti Osztály”.  
 
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: 2022. december 12. 
 
A jelentkezés elbírálásának határideje: 2022. december 16. 
 
Munkavégzés helye:  
1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. 

Bővebb információ: https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=i lva7e1nj0  

 


