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Munkatársat keresünk 

 
hatósági feladat ellátására 

 

Iktatószám: BP/1401/01774-1/2022 

Ellátandó feladatok: 
Budapest Főváros Kormányhivatala, Hatósági és Oktatási Főosztály, Hatósági Osztályának feladat- 
és hatáskörébe tartozó általános hatósági feladatok ellátása. 
 
Különös tekintettel: 

 a külföldi állampolgárok ingatlanszerzésének engedélyezése iránti eljárások teljes körű 
lefolytatására,  

 a külföldön élő, Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkező magyar 
állampolgár kérelmező esetében, illetve azon nem magyar állampolgár kérelmező esetében 
is, aki a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény alapján kiadott „Magyar 
igazolvány”-nyal vagy „Magyar hozzátartozói igazolvány”-nyal rendelkezik, a hadigondozotti 
ellátás megállapítása iránti eljárás lefolytatása, 

 a vízvezetési szolgalmi jog alapítási eljárás lefolytatása, 

 a víziközmű-rendszerbe való bekötésre kötelezési eljárás lefolytatása,  

 a kötelező statisztikai adatszolgáltatással összefüggő közigazgatási bírság kiszabása iránti,  

 társasház törvényességi felügyeleti eljárásának lefolytatása. 

Jelentkezési feltételek: 
- Magyar állampolgárság 
- Cselekvőképesség; 
- Büntetlen előélet; 
- felsőoktatásban jogi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy felsőoktatásban 

közigazgatási, államtudományi képzési területen szerzett szakképzettség  
 

 

Elvárt kompetenciák: 
- intenzív, hatékony munkavégzésre való képesség, 
- jó szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, felelősségtudat, pontosság, 
- együttműködési és konfliktuskezelési képesség 
- felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek 
- igényesség, pontosság 
- magasfokú önállóság 

 
A jelentkező elbírálásánál előnyt jelent: 

- közigazgatásban szerzett gyakorlat, szakmai tapasztalat, 
- közigazgatási alap és/vagy szakvizsga, 
- általános hatósági ügyintézésben szerzett gyakorlat, szakmai tapasztalat, 

 

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 – Hatósági és Oktatási Főosztály Hatósági Osztály 
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 

 

Tájékoztatást nyújtó vezető: dr. Dombóvári Csaba főosztályvezető +36 (1) 235 1747 

 

A jelentkezés benyújtásának határideje: 2023. december 5. 

A jelentkezés elbírálásának határideje: 2022. december 15. 

 

Munkavégzés helye:  

1035 Budapest, Váradi utca 15/a 

 

Bővebb információ: https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=ilxg4wjvc3 
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