
Budapest Főváros Kormányhivatala 

 

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

álláshirdetést tesz közzé 

 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

II. Kerületi Hivatala  

 

kormányablak ügyintéző 

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. 

                                   1029 Budapest Bátori L. u. 2. 

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X.20.) Korm. rendelet 

alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 

 

1. melléklet 44. ügyfélszolgálati feladatkör 

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

Budapest Főváros Kormányhivatala (továbbiakban: BFKH) II. Kerületi Hivatala Kormányablak 

Osztály feladat- és hatáskörébe tartozó igazgatási és hatósági feladatok teljes körű ellátása. 

 

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogállásra a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a 

2016. évi LII. törvény (továbbiakban: Attv.), az illetmény megállapítására és a juttatásokra az 

Attv., valamint a BFKH Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók. 

 

Munkakör betöltésének feltételei: 

- magyar állampolgárság, 

- cselekvőképesség, 

- büntetlen előélet, 

- felsőfokú végzettséggel: 

      a) felsőoktatásban jogi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy 



      b) felsőoktatásban közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen, valamint az 

államtudományi képzési területen szerzett szakképzettség, felsőoktatásban 

gazdaságtudományok képzési területen szerzett szakképzettség, vagy 

      c) felsőoktatásban szerzett szakképzettség és kormányablak ügyintézői vizsga. 

- érettségi végzettséggel: 

a) rendészeti és közszolgálati ágazati tevékenységet végző szakközépiskolában 

szerzett érettségi végzettség, vagy 

b) érettségi végzettség és kormányablak ügyintézői vizsga.   

- felhasználói szintű számítógépes ismeretek 

- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése.   

 

Az elbírálásnál előnyt jelent: 

- jogi vagy igazgatásszervezői szakképzettség 

- kormányablak ügyintézői vizsga 

- azonnali munkakezdés 

 

Elvárt kompetenciák: 

- intenzív, gyors és magas fokú önálló munkavégzésre való képesség 

- pontos munkavégzés 

- terhelhetőség és nagyfokú stressz-tűrő képesség 

- jó kommunikációs és problémamegoldó képesség 

- együttműködési készség 

 

Előnyt jelentő kompetenciák: 

- közigazgatási területen szerzett ügyfélszolgálati gyakorlat (1-3 év szakmai tapasztalat) 

 

Benyújtandó iratok, igazolások:     

- fényképes szakmai önéletrajz (a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint) 

- iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratok másolata 

- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben 

foglalt személyes adatainak kezeléséhez – a pályázati eljárással összefüggésben 

szükséges mértékben – hozzájárul 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:   

A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető. 

A jelentkezés benyújtásának határideje: 2017. augusztus 20. 

A munkakörrel kapcsolatban részletes tájékoztatást dr. Nagy Katalin, Kormányablak  

Osztályvezető nyújt a kormanyablak@02kh.bfkh.gov.hu  e-mail címen vagy a következő 

telefonszámok valamelyikén: 06-1-8962378 és 06-30-258-4512. 

 

 

mailto:kormanyablak@02kh.bfkh.gov.hu


A jelentkezés benyújtásának módja:      

- fényképes szakmai önéletrajzát elektronikus formában a 

kormanyablak@02kh.bfkh.gov.hu e-mail címen keresztül 

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

postacímre (1538 Bp. Pf. 523) 

A borítékon kérjük, tüntesse fel: „kormányablak ügyintéző”.                
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