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ÁLLÁSHIRDETÉS 
Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) 

Informatikai Főosztály 
informatikai feladatok ellátására munkatársat/kat keres 

 

 
A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű. 
 
Foglalkoztatás jellege:  
Teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: 
Elsődlegesen a Kormányhivatal 1139 Budapest, Teve utca 1/a-c. címen található telephelyén, és a 
feladatvégzésből adódóan a Kormányhivatal egyéb telephelyein eseti jelleggel. 
 
Ellátandó feladatok: 
A Kormányhivatal az elektronikus ügyintézési kötelezettségének magasabb szintű teljesítése, illetve 
az állam által nyújtott szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások szélesebb körben történő 
bevezetése és kiterjesztése érdekében kiemelt figyelmet fordít a kapcsolódó feladatok 
megszervezésére és ellátására. Ennek érdekében bővíteni kívánja a szervezeten belül az e 
feladatokért felelős állományt 5 fővel, amely személyeknek feladata: 

• A Szabályozott Elektronikus Ügyintézési Szolgáltatásokhoz történő csatlakozások szélesítése, 
az új csatlakozások előfeltételeinek vizsgálata, a csatlakozás menedzselése és az egyes 
szakmai területeken a folyamatokba illesztés (folyamatszervezés) támogatása, 
kezdeményezése, a kapcsolódó szabályzatok elkészítésében, frissítésében való 
közreműködés, 

• A Kormányhivatal egyes szervezeti egységeinél már alkalmazott e-ügyintézési 
többletfeladatok vizsgálata, végrehajtási minőségének növelése, az elvárt végrehajtás 
támogatása közvetlen módon, oktatóanyagok készítésével, személyes oktatások 
lebonyolításával, központi e-mail-re érkező levelek kezelésével, 

• A Poszeidon iratkezelő rendszerhez kapcsolódóan: 
o Az e-ügyintézéshez kapcsolódó, még bevezetés előtt álló funkciók kialakításával, 

tesztelésével, használatbavételével összefüggő feladatokban való részvétel, 
o A kormányhivatal céljaival összefüggő egyéb funkciók bevezetésének és 

kiterjesztésének menedzselése, 
o Kapcsolattartás a szervezeti egységek kulcsfelhasználóival, informálásuk írásban és 

szóban, 
o Együttműködés az iratkezelő rendszer HelpDesk csapatával, 

• Az e-ügyintézés okán alkalmazandó technikai feltételek biztosítása a Kormányhivatal 
szervezeti egységei számára úgy, mint: 

o Aláíró és nem aláíró célú tanúsítványok beszerzése a szolgáltatótól a beérkező 
igények alapján, kapcsolódó adminisztráció és nyilvántartás vezetése, 

o Hivatali tárhelyek igénylésével, törlésével, hozzáférésével kapcsolatos adminisztratív 
feladatok, kapcsolódó nyilvántartás naprakészen tartása, 

o Különböző SZEÜSZ szolgáltatások ügyintézői elérését támogató adminisztratív 
feladatok (pl.: jogosultság kezelése a beérkezett igények alapján), 

o A felmerülő további vonatkozó hibajelzések és igények kezelése, megválaszolása, 
vagy a megoldásában való aktív részvétel. 
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• Az e-ügyintézési kötelezettségből adódóan részvétel az iratkezelési-, ügyviteli folyamatok 
átalakításában, 

• Szervezeti tudástár kiépítésében történő közreműködés, 
• Részvétel az egyes szervezeti egységek ellenőrzésében. 
• Az érintett szervezeti egységek bevonásával, és az információbiztonsági felelős irányításával 

közreműködik a szervezet elektronikus információs rendszereinek biztonsági osztályba 
sorolásában. 

• Ellenőrzi valamint betartatja az Informatikai Biztonsági Szabályzatban és egyéb IT-t érintő 
szabályzatban foglaltakat. 
 

Jelentkezési feltételek: 
• Magyar állampolgárság; 
• Cselekvőképesség; 
• Büntetlen előélet; 
• Erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi);  

Az informatikai feladatkör betöltéséhez szükséges végzettség: 
 
Felsőfokú végzettség: 
• Felsőoktatásban műszaki, informatikai, informatikatanár, számítástechnika tanár 

szakképzettség;   
vagy 
• felsőoktatásban szerzett szakképzettség és ügyvitelszervező, informatikus, programtervező, 
programozó, rendszerszervező felsőfokú szakképesítés. 
 

 
Érettségi végzettség:  
• középiskolai informatikai végzettség;  
vagy  
• középiskolai végzettség és informatikai szakmacsoportba tartozó szakképesítés. 
 
Elvárt kompetenciák:  

• Irodai szoftvercsomagok átlagon felüli használata, 
• Kormányhivatali, államigazgatási működés ismerete, 
• Közfeladatot ellátó szervek és a fővárosi és megyei kormányhivatalok iratkezelési 

szabályainak ismerete 
• Önállóság, felelősségtudat, megbízhatóság 
• Új ismeretek gyors megismerésének és elsajátításának képessége 
• Kiváló szóbeli és írásbeli kommunikációs, előadói készség,  
• Precizitás 

 
A jelentkezéshez csatolni kell:  

• Részletes fényképes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) 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; erkölcsi bizonyítvány (3 
hónapnál nem régebbi) – a pályázat benyújtásának nem, csak a munkakör betöltésének 
feltétele. 

 
Az álláshely betölthetőségének időpontja:  
Folyamatosan, az elbírálást követően azonnal. 
 
 
 
 

https://kozigallas.gov.hu/oneletrajz%20sablon%20v1.7%20KSZF.xlsx
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A jelentkezés benyújtásának határideje:  
A jelentkezéseket folyamatosan várjuk. 

A feladattal kapcsolatban tájékoztatás kérhető: Egervári Csaba projektvezetőtől a +36 70 377 32 53 
telefonszámon hétköznaponként, munkaidőben. 

A jelentkezés benyújtásának a módja: 
Kérjük, hogy fényképes szakmai közigazgatási önéletrajzát és végzettségét, szakképzettségét igazoló 
okiratai másolatát elektronikus formában, az  egervari.csaba@bfkh.gov.hu e-mail címre szíveskedjen 
eljuttatni. 
 
Az e-mail tárgyaként szíveskedjen feltüntetni: „Álláshirdetés”. 
 
A jelentkezés elbírálásának módja, rendje: 
A kiválasztott jelentkezők személyes interjún vesznek részt, ahol szakmai és személyes 
rátermettségüket vizsgáljuk. A jelentkezők elektronikusan illetve telefonon értesítést kapnak.  
A jelentkezéseket szigorúan bizalmasan kezeljük. 
 
A jelentkezés elbírálásának határideje:  
Folyamatos. 
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