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ÁLLÁSHIRDETÉS 
Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) 

XII. Kerületi Hivatala  
Kormányablak Osztálya 

ügyfélszolgálati feladatok ellátására munkatársat keres   
BP/1420/00083-1/2020 

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű (próbaidő időtartama 6 hónap). 

Foglalkoztatás jellege:  
Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 
Budapest Főváros Kormányhivatala XII. Kerületi Hivatala Kormányablak Osztály 
1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 31-33/A.  

Ellátandó feladatok: 
A BFKH XII. Kerületi Hivatala Kormányablak Osztály feladat- és hatáskörébe tartozó közúti 
közlekedési igazgatási feladatok és ügyfélszolgálati feladatok ellátása (elsődlegesen a  hivatalból 
induló közlekedési igazgatási eljárások). 

Feladat ellátásának feltételei:  
 Magyar állampolgárság; 
 Cselekvőképesség; 
 Büntetlen előélet; 
 Erkölcsi bizonyítvány – 3 hónapnál nem régebbi, speciális - kormányzati szolgálati 

jogviszony létesítéséhez szükséges (KIT 2019 ALAP)    
 Felsőoktatásban szerzett szakképzettség vagy érettségi végzettség. 

Előnyt jelent: 
 hasonló területen szerzett tapasztalat 
 hatósági igazgatási területen, okmányirodában vagy kormányablakban szerzett szakmai 

tapasztalat  
 azonnali munkakezdés 
 kiemelkedő szintű számítógép kezelői ismeret (Windows, Word, Excel) 
 kormányablak ügyintézői vizsga 

Elvárt kompetenciák:  
 jó kommunikációs és problémamegoldó képesség 
 ügyfél-orientáltság 
 pontos munkavégzés 
 terhelhetőség és nagyfokú stressztűrő képesség 
 konfliktuskezelő képesség 
 közösségi szellem 

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. 

A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
 Részletes, fényképes szakmai önéletrajz  (a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. számú 

melléklete alapján, letölthető: www.kormanyhivatal.hu/download/9/21/01000/önéletrajz.xls 
közszolgálati önéletrajz sablon); 

 Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okirat másolata; 
 Nyilatkozatot, mely szerint a benyújtott önéletrajzban és mellékleteiben foglalt személyes 

adatoknak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul; 
 A kinevezés feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány benyújtása. (KIT 2019 

ALAP büntetlen előéletű, valamint nem áll a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi 
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CXXV. törvény 82. § (2) bekezdésében meghatározott büntetőeljárás hatálya alatt, és 
vele szemben a (4) bekezdésében meghatározott kizáró okok nem állnak fenn.) 

 
Az álláshely betölthetőségének időpontja:  
Elbírálást követően azonnal. 
 
A jelentkezés benyújtásának határideje:  
2020. szeptember 15.  
 
Az álláshellyel kapcsolatban részletes tájékoztatást Bálint Erika hivatalvezető-helyettes nyújt a 
Balint.Erika@12kh.bfkh.gov.hu e-mail címen vagy a 06-1-896-5250-es telefonszámon. 
 
A jelentkezés benyújtásának módja: 
Elektronikus úton a Balint.Erika@12kh.bfkh.gov.hu e-mail címre szíveskedjen eljuttatni. 
 
 
Egyéb lényeges információ(k): Budapest Főváros Kormányhivatala család- és gyermekbarát 
juttatási és támogatási rendszert működtet (pl. gyermeknevelési támogatás, iskolakezdési támogatást 
stb.). A munkavégzéshez Budapest-bérlet, a bankszámla használathoz költségtérítés biztosított. A 
cafetéria juttatás éves összege 2020-ban bruttó 200.000 Ft. 


