
Budapest Főváros Kormányhivatala 

 

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján 

álláshirdetést tesz közzé 

 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

II. Kerületi Hivatala  

 

állami ügykezelő 

munkakör betöltésére 

 

 

 

 

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama: 

Határozatlan idejű állami szolgálati jogviszony (próbaidő 6 hónap) 

Foglalkozás jellege: 

Teljes munkaidő 

 

Munkavégzés helye: 1024 Budapest, Margit krt. 47-49. 

                                    

Ellátandó feladatkörök: 

 
 A Kerületi Hivatal feladatkörébe tartozó teljes körű iratkezelési (iktatási, elektronikus ügyirat kezelési, 
irattározási,) és egyéb adminisztrációs (postázás, nyilvántartás vezetése, levélszerkesztés, 
adatszolgáltatás előkészítése) napi feladatainak ellátása.  
Az iratkezelési feladatok ellátásához szükséges hatályos jogszabályok, és belső szabályzatok, 

utasítások ismerete, a POSZEIDON iktató program felhasználói kézikönyveinek ismerete, az 

iktatórendszer kezelésének a feladatköréhez szükséges mértékű elsajátítása, a változások, 

fejlesztések követése 

 

Munkakör betöltésének feltételei: 

- magyar állampolgárság 

- cselekvőképesség 

- büntetlen előélet 

- erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi) 

- legalább középfokú végzettség 

 

Az elbírálásnál előnyt jelent: 

- ügykezelői alapvizsga 

- szakmai tapasztalat 

 

Elvárt kompetenciák:  

- önálló munkavégzésre való képesség 

- pontosság 

- jó kommunikációs és problémamegoldó képesség 

- felhasználói szintű számítógépes ismeretek, kiemelten MS Office (irodai alkalmazások) 

 

 Jogállás, illetmény és juttatások:  

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

törvény, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a BFKH 

Közszolgálati Szabályzata az irányadó. 



 

 
 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, ügykezelői, ügyfélszolgálati gyakorlatot igazoló okiratok igazoló okirat szkennelt 
másolatát; 
- erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi) – a pályázat benyújtásának nem, csak a munkakör 

betöltésének feltétele az erkölcsi bizonyítvány benyújtása;  

- a jelentkező saját kezű aláírásával ellátott nyilatkozatát, mely szerint a benyújtott önéletrajzában és 

mellékleteiben foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez 
hozzájárul.  
  
A munkakör betölthetőségének időpontja:   

A munkakör betölthető: 2018. április 15. napjától 

A jelentkezés benyújtásának határideje: 2018. március 14. 

A munkakörrel kapcsolatban részletes tájékoztatást Molnár Valéria Gyöngyi hivatalvezető-helyettes 

nyújt a molnar.valeria.gyongyi@02kh.bfkh.gov.hu vagy hatosag@02kh.bfkh.gov.hu e-mail címen, 

illetve a 06-1-8962472-es telefonszámon. 

 

A jelentkezés benyújtásának módja:      

- fényképes szakmai önéletrajzát elektronikus formában a 

molnar.valeria.gyongyi@02kh.bfkh.gov.huvagy hatosag@02kh.bfkh.gov.hu e-mail címen 

keresztül 

- postai úton megküldhető a Budapest Főváros Kormányhivatala II. Kerületi Hivatala postacímre 

(1538 Budapest, Pf. 523) 

- személyesen benyújtható Budapest Főváros Kormányhivatala II. Kerületi Hivatala, Margit körút 

47-49. szám alatt 

A borítékon kérjük, tüntesse fel: „állami ügykezelő”.                
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