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VIII. Kerületi Hivatala 

Családtámogatási Főosztály 
ügyfélszolgálati ügyintéző/szakügyintéző munkatársat keres 

 
Az állami tisztviselői jogviszony időtartama:  
Határozatlan idejű állami szolgálati jogviszony (a próbaidő időtartama 6 hónap). 
 
Foglalkoztatás jellege:  
Teljes munkaidőben 
 
A munkavégzés helye:  1139 Budapest Váci út 71. 
 
Ellátandó feladatkör: Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X. 20.) Korm. 
rendelet 1. mellékletének 9. pontja szerint: Családtámogatási ellátásokkal összefüggő feladatkör.  
 
A munkavégzéshez tartozó főbb tevékenységi körök: 
 
A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény és ennek a végrehatásáról szóló 
223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó személyek családi ellátás ügyeiben történő 
eljárás lefolytatása. 
 
Jogállás, illetmény és juttatások: 

 A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra az állami tisztviselőkről szóló 
2016. évi LII. törvény, valamint 

 a Budapest Főváros Kormányhivatala Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az 
irányadóak. 

Jelentkezés feltételei:  
Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete  
9. pontja alapján: 
 

 Felsőfokú végzettséggel: 

a)    felsőoktatásban orvos- és egészségtudományi, társadalomtudományi, 

gazdaságtudományok, közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen, valamint 

az államtudományi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy 

b)    felsőoktatásban jogi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy 

c)    felsőoktatásban szerzett szakképzettség és OKJ szerinti informatikai, egészségügyi, 

közgazdasági, egyéb szolgáltatások, rendészeti, honvédelmi és közszolgálati 

szakmacsoportba tartozó és OKJ szerinti rendészeti, honvédelemi és közszolgálati 

szakmacsoportba tartozó, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett 

szakképesítés. 

 Érettségi végzettséggel: 

a)    közgazdasági ágazati tevékenységet végző szakközépiskolában szerzett érettségi 

végzettség, vagy 

b)    érettségi végzettség és OKJ szerinti informatikai, egészségügyi, közgazdasági, egyéb 

szolgáltatások, szociális szolgáltatások, rendészeti, honvédelmi és közszolgálati 

szakmacsoportba tartozó, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett 

szakképesítés. 

 

 Magyar állampolgárság, 

 Cselekvőképesség, 

 Büntetlen előélet, 

 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása 



Elvárt kompetenciák: 

 jó kommunikációs és problémamegoldó képesség 

 közösségi szellem 

 pontos munkavégzés 

 terhelhetőség és nagyfokú stressztűrő képesség 

 kiváló írásbeli kifejezőképesség 
 
Előnyt jelent: 

 felhasználói szintű informatikai ismeretek 

 magabiztos Word, Excel irodai programok kezelése 

 angol vagy német nyelvből nyelvvizsga 
 

A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• A 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti fényképes szakmai önéletrajz 
• három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, illetve az igazoló szelvény arról, 

hogy az igénylése megtörtént 
• iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet tanúsító okiratok másolata 

 
A munkakör betölthetőségének várható időpontja: 2017. szeptember 01. 
 
A fényképes önéletrajz elküldésének határideje: 2017.08.31. 
 
A munkakörrel kapcsolatban részletes tájékoztatást Varga-Nagy Edit nyújt a 488-9339 
telefonszámon. 
 
A jelentkezés benyújtásának módja: 
Fényképes szakmai önéletrajzát elektronikus formában Varga-Nagy Edit osztályvezető asszony 
részére a varga-nagy.edit@kh.allamkincstar.gov.hu  e-mail címre szíveskedjen eljuttatni. 
 
Amennyiben az elektronikus beküldés nem áll módjában, önéletrajzát Budapest Főváros 
Kormányhivatala VIII. Kerületi Hivatala Családtámogatási Főosztály postacímére is megküldheti (1388 
Budapest Pf. 74.). A borítékon kérjük, tüntesse fel a munkakör megnevezését: „ügyfélszolgálati 
ügyintéző/szakügyintéző” 
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