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ÁLLÁSHIRDETÉS 
 

Budapest Főváros Kormányhivatala 
IX. Kerületi Hivatala a Kormányablak Osztályra 

ügyfélszolgálati és hatósági feladatok ellátására munkatársakat keres 

 

 

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű (próbaidő 6 hónap) 
 
Foglalkoztatás jellege:  
Teljes munkaidő 
 
A munkavégzés helye: 
Budapest Főváros Kormányhivatala IX. Kerületi Hivatala Kormányablak Osztály - 1092 Budapest, 
Bakáts tér 14. 

Ellátandó feladatok: 

Budapest Főváros Kormányhivatala IX,. Kerületi Hivatala feladat- és hatáskörébe utalt kormányablak 
és ügyfélszolgálati, illetőleg hatósági feladatok teljes körű ellátása. 
 
Jogállás, illetmény és juttatások:  
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi 
CXXV. törvény, valamint a BFKH Közszolgálati Szabályzata az irányadó. 

Feladat ellátásának feltételei:  

 Magyar állampolgárság; 

 Cselekvőképesség; 

 Büntetlen előélet; 

Az ügyfélszolgálati, hatósági feladatkör betöltéséhez szükséges végzettség: 

1. Felsőfokú végzettséggel: felsőoktatásban jogi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy 
felsőoktatásban közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen, valamint az 
államtudományi képzési területen szerzett szakképzettség, felsőoktatásban 
gazdaságtudományok képzési területen szerzett szakképzettség, vagy felsőoktatásban 
szerzett szakképzettség és kormányablak ügyintéző vizsga. 

2. Érettségi végzettséggel: rendészeti és közszolgálati ágazati tevékenységet végző 
szakközépiskolában szerzett érettségi végzettség, vagy érettségi végzettség és kormányablak 
ügyintéző vizsga. 

Elvárt kompetenciák:  

 Felhasználói szintű számítógépes ismeretek 

 Intenzív, gyors és magas fokú önálló munkavégzésre való képesség 

 Jó szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, magabiztos fellépés, felelősségtudat, pontosság 
 

A jelentkező elbírálásánál előnyt jelent:  

 hasonló területen szerzett tapasztalat 

 felsőfokú végzettség 

 azonnali munkakezdés 
 
Illetmény és juttatások:  
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi 
CXXV. törvény, valamint a BFKH Közszolgálati Szabályzata az irányadó. 
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A jelentkezéshez csatolni kell:  

- Részletes fényképes szakmai önéletrajzot (a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú 
melléklete alapján, letölthető: 
https://kozigallas.gov.hu/oneletrajz%20sablon%20v1.7%20KSZF.xlsx 

- iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet (és amennyiben releváns) a szakmai 
tapasztalatot, ügyfélszolgálati gyakorlatot igazoló okiratok másolatát; 

 
Az álláshely betölthetőségének időpontja:  
A munkakör az elbírálást és a felvételi eljárást követően azonnal betölthető. 
 

A jelentkezés benyújtásának határideje: 2019. június 15. 
 
A jelentkezés benyújtásának módja: 
Jelentkezését és a kapcsolódó iratokat elektronikus formában dr. Mosócziné Szabó Ágnes 
osztályvezető részére a Mosoczine.Szabo.Agnes@09kh.bfkh.gov.hu e-mail címre, illetőleg dr. 
Princzkel-Ördögh Brigitta hivatalvezetőnek másolatban a vezeto@09kh.bfkh.gov.hu elérhetőségre 
szíveskedjen eljuttatni. 
Az e-mai tárgyaként kérjük feltüntetni „Álláshirdetés”.  
 
A jelentkezés elbírálásának módja, rendje: 
A munkáltató a feladat elvégzésre a jogszabálynak megfelelő végzettséggel rendelkező jelöltek közül 
személyes elbeszélgetés alapján választja ki a felvételre javasolt jelöltet. Interjúra nem minden 
pályázó kerül behívásra. A jelölt kiválasztását követően felvételi kezdeményezési és jóváhagyási 
folyamatot követően kerül felvételre a jelentkező. 
A kinevezés feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány benyújtása.  
 
A feladattal kapcsolatban tájékoztatást dr. Mosócziné Szabó Ágnes, a Kormányablak Osztály vezetője 
nyújt a Mosoczine.Szabo.Agnes@09kh.bfkh.gov.hu e-mail címen vagy a + 36 (1) 896-4201 
telefonszámon, illetőleg dr. Princzkel-Ördögh Brigitta hivatalvezető a vezeto@09kh.bfkh.gov.hu e-mail 
címen vagy a + 36 (1) 795-7791-es telefonszámon. 
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