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Munkatársat keresünk 

 
hatósági feladat ellátására 

 

Iktatószám: BP/1401/01775-1/2022 

Ellátandó feladatok: 

Budapest Főváros Kormányhivatala, Hatósági és Oktatási Főosztály, Oktatási és Köznevelési 

Osztálya feladat- és hatáskörébe tartozó eljárások, így különösen: 
 a nem a Kormányhivatal által működtetett érettségi vizsga vizsgabizottságának, szakmai 

vizsga vizsgabizottságának, valamint a független vizsga vizsgabizottságának döntése, 
intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása ellen benyújtott fellebbezések elbírálása; 

 az érettségi vizsgára való jelentkezési eljárással kapcsolatos elsőfokú ügyekben esőfokú 
hatósági eljárások; 

 keresetek felterjesztése. 
 
Jelentkezési feltételek: 

- Magyar állampolgárság 
- Cselekvőképesség; 
- Büntetlen előélet; 
- igazgatásszervező vagy jogász végzettség  

 
 

Elvárt kompetenciák: 
- intenzív, hatékony munkavégzésre való képesség, 
- terhelhetőség, igényesség, pontosság 
- jó szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, felelősségtudat, pontosság, 
- együttműködési és konfliktuskezelési képesség 
- megbízhatóság, elhivatottság 
- empátia, rugalmasság 
- felhasználói szintű MS Office/Libre Office (irodai alkalmazások) ismeretek 
- magasfokú önállóság 

 

A jelentkező elbírálásánál előnyt jelent: 
- ellátandó szakterületen szerzett 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 
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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 Oktatási és 
Köznevelési 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=ilxg4zfci0 
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