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A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony teljes 
munkaidőben (hat hónap próbaidő kikötésével)  
 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 1139 Budapest, Teve utca 1/a-c., valamint 1111 Budapest, Budafoki út 59. 

Ellátandó feladatok:  
Az Egészségbiztosítási Alap Ellátási Szektorával kapcsolatos pénzügyi feladatok ellátása. 
TAJ és EU kártya után fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak befizetésével kapcsolatos feladatok. 
Kormányablak ügyköreivel kapcsolatos készpénzes befizetések lebonyolítása Postapont keretében. 

Jogállás, illetmény és juttatások:  

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 
évi CXCIX. törvény, valamint Budapest Főváros Kormányhivatala Közszolgálati Szabályzata 
rendelkezései az irányadók.  

Jelentkezés feltételei:  
magyar állampolgárság,  
cselekvőképesség,  
büntetlen előélet,  
a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Kormányrendelet 1. 
melléklet 19. pontja alapján: Pénzügyi és számviteli feladatkör: 
Az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, 
műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban 
szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai 
felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés. 
A II. besorolási osztályban: Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség 
és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, 
menedzserasszisztens szakképesítés. 
 

Előnyt jelentő kompetenciák:  
Középfokú képesítés és pénztáros, vagy valutapénztáros OKJ-s szakképesítés, 
Pénztárosi munkakörben szerzett tapasztalat – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat, 
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),  
Forrás.Net program ismerete. 
 

A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások:  
            45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott részletes szakmai önéletrajz.  

Az iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okmányok. 
A jelentkező nyilatkozatát, mely szerint a benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben foglalt 
személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 
 

Az állás betöltésére javasolt jelentkezőnek a munkakör betöltését megelőzően három hónapnál nem 
régebbi erkölcsi bizonyítványát is be kell csatolnia. 
 

A munkakör betölthetőségének várható időpontja:   

A munkakör legkorábban a jelentkezések elbírálását követően azonnal betölthető.  

A jelentkezés benyújtásának határideje: 2018.05.22. 

A jelentkezés benyújtásának módja:  

Önéletrajzát elektronikus formában az elek.gabor@ebf.bfkh.gov.hu e-mail címre szíveskedjék 
eljuttatni. Esetleges kérdések is ezen az e-mail címen tehetők fel. 
Amennyiben az elektronikus beküldés nem áll módjában, önéletrajzát Budapest Főváros 
Kormányhivatala Egészségbiztosítási Főosztály postacímére is megküldheti (1139 Budapest, Teve 
utca 1/A-C.). A borítékon kérjük, tüntesse fel a munkakör megnevezését: „pénztáros”, illetve a 
BP/1407/00301-1/2018. iktatószámot.  
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