Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH)
Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály
Piacfelügyeleti Osztály
állást hirdet
referens (jogász)
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
Határozott idejű állami tisztviselői jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.
Ellátandó feladatok:
Hatósági ellenőrzési feladatok ellátása a 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. §ában szereplő, egyes gazdasági célfelhasználásra szánt termékek körében országos
illetékességgel a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény alapján.
Leendő jogász végzettségű munkatársunk részt vesz az éves terv, továbbá az EU-tagállamok
piacfelügyeleti hatóságai által tett bejelentések, hazai társhatóságok vagy mások értesítése (pl.
közérdekű bejelentés) alapján végzett ellenőrzésekben, beleértve az ellenőrzésekre való
felkészülést, a helyszíni ellenőrzések lefolytatását, a döntés előkészítést, közreműködik az
ellenőrzés eljárásait érintő jogértelmezési feladatok ellátásában, valamint az eljárásjogi
kérdésekkel kapcsolatos álláspont kialakításában.
Jogállás, illetmény és juttatások:
Sikeres pályázat esetén a jelentkező 6 hónapos próbaidő kikötése mellett határozatlan időre
szóló állami tisztviselői kinevezést kap. Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az
állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény rendelkezései, valamint a BFKH
Közszolgálati Szabályzata az irányadó.
A munkakör betöltésének feltételei:
− Magyar állampolgárság,
− Cselekvőképesség,
− Büntetlen előélet,
− Egyetem, felsőoktatásban jogi képzési területen szerzett jogász szakképzettség,
− Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű
nyelvtudás,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
− Közigazgatási területen szerzett szakmai tapasztalat,

− Jogi szakvizsga,
− Ügyvédjelölti, ügyvédi, jogtanácsosi gyakorlat,
− Az angol mellett további uniós nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
társalgási szintű nyelvtudás,
− "B" kategóriás jogosítvány, gépjármű vezetési tapasztalat.
Elvárt kompetenciák:
− Döntésképesség,
− Határozottság, magabiztosság,
− Önállóság,
− Szabálytudat és fegyelmezettség,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
− Részletes, fényképes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz.
melléklete szerint, melyhez a diplomák és egyéb végzettséget igazoló dokumentumok
másolatát kérjük mellékelni;
− Motivációs levél;
− Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban szereplő adatokat az eljárásban részt
vevők megismerhetik;
− Nyilatkozat arról, hogy kinevezés esetén a büntetlen előéletet igazoló hatósági
bizonyítványt a pályázó bemutatja.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
Elbírálást követően azonnal.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 26.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kapitány Mária osztályvezető nyújt, a
+361/4585-596 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton Kapitány Mária osztályvezető részére a kapitany.maria@bfkh.gov.hu email címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje:
2018. március 30.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat eredményéről a pályázók elektronikus úton értesítést kapnak. Az érvénytelen,
hiányos, elkésett vagy a pályázati feltételeknek nem megfelelő pályázatokat a BFKH jogosult
érdemi vizsgálat nélkül eredménytelennek nyilvánítani. A nyertes pályázó legkésőbb a
munkakör betöltésekor köteles a büntetlen előélet igazolásáról szóló három hónapnál nem
régebbi hatósági bizonyítványt eredetben vagy igazolást a hatósági bizonyítvány igényléséről
benyújtani

