
Budapest Főváros Kormányhivatala  
 

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján  
Álláshirdetést tesz közzé 

Budapest Főváros Kormányhivatala  
BFKH XI. Kerületi Hivatala 

 
titkársági ügyintéző 

munkakör betöltésére.  

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű állami szolgálati jogviszony  

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

1113 Budapest, Bocskai út 39-41.  

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet 
alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 

1. mellélet 42. Titkársági és igazgatási feladatkör.  

Ellátandó feladatok: 
 
Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala ügyviteli-, iktatási-, irattárazási 
feladatainak ellátása.  
 

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogállásra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, 
valamint a "Kormánytisztviselők jogállásáról szóló" 2010. évi LVIII. törvény, az illetmény 
megállapítására és a juttatásokra az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény 
rendelkezései, továbbá a BFKH Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók. 

 



Foglalkoztatási feltételek: 

   Magyar állampolgárság, 
   Cselekvőképesség, 
  Felsőfokú végzettséggel:  

felsőoktatásban szerzett szakképzettség.  
Érettségi végzettséggel:  

a) rendészeti és közszolgálati, közgazdasági, informatikai, ügyviteli ágazati 
tevékenységet végző szakközépiskolában szerzett érettségi végzettség, vagy  
b) érettségi végzettség és OKJ szerinti közgazdasági, ügyviteli, informatikai, 
rendészeti, honvédelmi és közszolgálati szakmacsoportba tartozó, a 
feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképesítés, vagy  
c) érettségi végzettség és legalább egyéves szakmai gyakorlat.  

   Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

Az elbírálásánál előnyt jelent: 

   közigazgatásban, iratkezelői területen szerzett szakmai tapasztalat 
   közgazdasági szakközépiskolai általános ügyintéző titkár szakképesítés 
   titkos ügykezelői vizsga 
   iktató rendszerek ismerete (Poszeidon, IRMA) 
   számítógépes ismeretek (Microsoft Office) 

 
Elvárt kompetenciák:  

   felelősségtudat 
   önállóság 
   rugalmasság 
   megbízhatóság 
   kiváló kommunikációs készség 

 
Benyújtandó iratok, igazolások: 

   Fényképes szakmai önéletrajzot (a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. számú 
melléklete szerint)  

   Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolatát  
   Nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a benyújtott önéletrajzában és 

mellékleteiben foglalt személyes adatainak kezeléséhez – az eljárással 
összefüggésben szükséges mértékben - hozzájárul.  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.  

A jelentkezés benyújtásának határideje: 2017. január 31. 



A jelentkezés benyújtásának módja:  

    Postai úton, a Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala címére 
történő megküldésével (1113 Budapest, Bocskai út 39-41.) Kérjük a borítékon 
feltüntetni az adatbázisban szereplő azonosító számot: BP/1419/00006-1/2017. 
valamint a munkakör megnevezését: titkársági ügyintéző.  

   Elektronikus úton dr. Pintér Beatrix hivatalvezető asszony részére a 
titkarsag@11kh.bfkh.gov.hu e-mail címen keresztül. 

Az eljárás, a jelentkezés elbírálásának módja, rendje:  

A bizalmasan kezelt jelentkezések a benyújtási határidőt követően kerülnek elbírálásra. A 
kiválasztott jelentkezők személyes interjún vesznek részt, ahol szakmai és személyes 
rátermettségüket vizsgáljuk. A jelentkezők elektronikusan, illetve telefonon kapnak értesítést. 
A kinevezés feltéttel 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány benyújtása.  

A jelentkezés elbírálásának határideje: 2017. február 9. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. január 12. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: www.kormanyhivatal.hu 

 


