
 
Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. Kerületi Hivatala 

Nyugdíjbiztosítási és Adategyeztetési Főosztálya 
 

álláshirdetése 
 

nyugdíjbiztosítási ügyintéző/szakügyintéző 
 

munkakör betöltésére. 
 
Az állami tisztviselői jogviszony időtartama: 
 
Határozatlan, illetve határozott idejű állami tisztviselői jogviszony 6 hónap próbaidő kikötésével 
 
Foglalkoztatás jellege:  
 
Teljes munkaidő 
 
A munkavégzés helye:  
 
1081 Budapest, Fiumei út 19/a.  
 
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján 
a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 
 
315/2016. (X.20.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 10. pontjában foglaltak szerint: Egészség- és 
nyugdíjbiztosítási feladatkör 
 
Ellátandó feladatok:  
- Az ügyintéző/szakügyintéző a feladatkörébe utalt nyugdíj megállapítására irányuló kérelmek 
ügyében az eljárást megindítja. A szolgálati idő és összegszerűség megállapításához szükséges 
adatokat, igazolásokat, okmányokat beszerzi. Elbírálja a nyugdíjigényeket, gondoskodik az igények 
határozattal vagy végzéssel történő lezárásáról. Intézkedik a folyamatos előleg előírás szerinti 
megtételéről, jogszabályban foglalt határidő betartásával. - Lefolytatja a feladatkörébe utalt hivatalból 
és kérelemre induló adategyeztetési eljárásokat. Ennek keretében kimutatást készít a 
nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban szereplő biztosítási jogviszonyokról és jövedelmekről. Elkészíti az 
eljárás eredményeként beszerzésre került adatokat tartalmazó hatósági határozatot. - A 
nyugdíjbiztosítási szakügyintéző értékeli az ügyfelektől az eljárás befejezését követően érkező 
beadványokat, majd megteszi a szükséges intézkedéseket. - A nyugdíjbiztosítási ügyintéző telefonon 
és személyesen kapcsolatot tart az ügyfelekkel.  
 
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 
Köteles 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 közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 
évi CXCIX. törvény , a(z) állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény és a Budapest Főváros 
Kormányhivatala Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók. 
 
Jelentkezési feltételek: 

 - Magyar állampolgárság, 
 - Cselekvőképesség, 
 - Büntetlen előélet, 
  
 
Felsőfokú végzettséggel: 
       a) felsőoktatásban szerzett orvos- és egészségtudományi, bölcsészettudományi,    

gazdaságtudományok, társadalomtudományi, informatikai, 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 közgazdasági, informatika, szociális szolgáltatások, rendészeti, 
honvédelmi és közszolgálati, egészségügyi szakmacsoportba tartozó, a feladatkörhöz kapcsolódó 
tanulmányi területen szerzett szakképesítés.  

 
Érettségi végzettséggel:  
a)  közgazdasági ágazati tevékenységet végző szakközépiskolában szerzett érettségi végzettség, b) 

érettségi végzettség és OKJ szerinti közgazdasági, informatikai, ügyviteli, szociális szolgáltatások, 
egészségügyi, rendészeti, honvédelmi és közszolgálati szakmacsoportba tartozó, a feladatkörhöz 
kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképesítés,  

   
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

 
Előnyt jelent:  
 
- Egyetemi, főiskolai jogi, államigazgatási, társadalombiztosítási, munkaügyi képzettség 
- Hasonló területen (közigazgatásban) szerzett tapasztalat 
- Aktív idegennyelvtudási ismeret, nyelvvizsga 
 
Elvárt 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:  
 

- 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott részletes szakmai önéletrajz,  
- az iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okmányokat az interjú során 

kell bemutatni,  
- az állás betöltésére javasolt jelentkezőnek a munkakör betöltését megelőzően három 

hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát is be kell csatolnia.  
 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban a jelentkezések elbírálását követően betölthető.  

A jelentkezés benyújtásának határideje: folyamatos 
 
Az álláshirdetéssel kapcsolatosan további információt Pásztorné dr. Laczkó Zsuzsanna 
főosztályvezető nyújt, a + 36 1-323 6200 telefonszámon.  
 
A jelentkezés benyújtásának módja:  
 
Elektronikus úton: Pásztorné Dr. Laczkó Zsuzsanna főosztályvezető részére a 
pasztorne.dr.laczko.zsuzsanna@nyf.bfkh.gov.hu e-mail címen keresztül. 
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