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ÁLLÁSHIRDETÉS 

Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) 
VIII. Kerületi Hivatala Nyugdíjbiztosítási és Adategyeztetési Főosztályra 

 kormányzati szolgálati jogviszonyba nyugdíjbiztosítási feladatok ellátására 
munkatársat/kat keres 

 
A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama és jellege: 
határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony (próbaidő 6 hónap) 
 
Foglalkozás jellege: 
Teljes munkaidő 
 
A munkavégzés helye: 
Budapest, 1081 Budapest, Fiumei út 19/A.  
 
Ellátandó feladatok: 
A nyugdíj megállapítására irányuló kérelmek ügyében, illetve adategyeztetési eljárási ügyekben az 
eljárás megindítása, a szolgálati idő és összegszerűség megállapításához szükséges adatok, 
igazolások, okmányok beszerzése. A nyugdíjigények elbírálása, az igények határozattal, vagy 
végzéssel történő lezárása. Intézkedés a folyamatos előleg előírás szerinti megtételéről, jogszabályban 
foglalt határidő betartásával. Hivatalból és kérelemre induló adategyeztetési eljárás lefolytatása. Ennek 
keretében kimutatás készítése a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban szereplő biztosítási jogviszonyokról 
és jövedelmekről. Az eljárás eredményeként beszerzésre került adatokat tartalmazó hatósági határozat 
elkészítése. A nyugdíjbiztosítási ügyintéző értékeli az ügyfelektől az eljárás befejezését követően 
érkező beadványokat, majd megteszi a szükséges intézkedéseket. A nyugdíjbiztosítási ügyintéző 
telefonon és személyesen kapcsolatot tart az ügyfelekkel. 

Az ellátandó feladatokhoz tartozó főbb tevékenységi körök: 
A feladatköréhez tartozó jogszabályok, jogi iránymutatások, előírások maradéktalan megismerésére és 
elsajátítására, a változások folyamatos figyelemmel kísérésére és azoknak a munkafolyamatokba 
történő beépítésére a közvetlen szakmai vezető iránymutatása szerint. 

Jogállás, illetmény és juttatások: 
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi 
CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.  
 
Jelentkezési feltételek: 

• Magyar állampolgárság, 
• Cselekvőképesség, 
• Büntetlen előélet, 
• Legalább érettségi végzettség és OKJ szerinti, a feladathoz kapcsolódó tanulmányi 

területen szerzett szakképesítés 
 

A jelentkezés elbírálásánál előnyt jelent: 
• Egyetemi (főiskolai) jogi, államigazgatási, társadalombiztosítási, munkaügyi szakképzettség, 

hasonló területen (közigazgatásban) szerzett tapasztalat,  
• Angol, német, francia, egyéb nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási 

szintű nyelvtudás,  
• Hasonló területen (közigazgatásban) szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai 

tapasztalat,  
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Előnyt jelentő kompetenciák:  

• Jó szintű monotonitás tűrés,  
• Precizitás, konfliktuskezelő képesség  
• Pszichológiai-leterheltség tűrő képesség  
• Ügyfél-orientáltság  
• Jó kommunikációs képesség  
• Minőségi munkavégzés, igényesség, pontosság, szociális intelligencia  

 
A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott részletes fényképes 
szakmai önéletrajz, 

• Erkölcsi bizonyítvány másolata, végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló 
okiratok másolatai.  

• Nyilatkozat arról, hogy a jelentkező anyagát az elbírálásban résztvevők megismerhetik.  
 
Az álláshely betölthetőségének időpontja: 
Az álláshely legkorábban 2019. december 1. napjától tölthető be.  
 
A jelentkezés benyújtásának határideje: 2019. november 15. 
 
A jelentkezés benyújtásának módja:  

• Elektronikus úton Dr. Szabó Orsolya hivatalvezető részére a titkarsag@08kh.bfkh.gov.hu e-
mail címen keresztül  

 
Az eljárás, a jelentkezés elbírálásának módja, rendje: 
A jelentkezések előszűrése az álláshely betöltéséhez elvárt követelményeknek való megfelelőség 
alapján, személyes interjú. Minden csatolandó dokumentumot egyszerre kérünk benyújtani, a beküldött 
dokumentumok pótlására, kiegészítésére nincs lehetőség, és csak a hiánytalan dokumentációt tekintjük 
érvényesnek.  
 
A jelentkezés elbírálásának határideje: 2019. november 20. 
 
Az e-mail tárgyaként „Álláshirdetés”-t szíveskedjen feltüntetni.  


