
Állás 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

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

állást hirdet 

Budapest Főváros Kormányhivatala  

III. Kerületi Hivatala Hatósági Főosztály 

Kormányablak Osztály 

Kormányablak ügyintéző  

munkakör betöltésére. 

 

 

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony (6 hónap próbaidő kikötésével) 

                        

Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 

 

A munkavégzés helye: 
1033 Budapest, Harrer Pál u. 9-11. 

 

Ellátandó feladatok:  

• közlekedési igazgatási hatósági és ügyfélszolgálati feladatok  

• egyéni vállalkozói igazolvánnyal kapcsolatos feladatok  

• személyi okmányokkal kapcsolatos feladatok  

• egyéb a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározott 

ügykörökkel kapcsolatos feladatok 

 

Munkakör betöltésének feltételei:  

• magyar állampolgárság  

• cselekvőképesség  

• büntetlen előélet  

• felhasználói szintű számítógépes ismeretek  

• erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi)  

 

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. 

 

                        

Az állás betöltésének feltételei: 

- 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. 

- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése.  

 

Előnyt jelent: 

 okmányirodai/kormányablak ügyintézői munkakörben szerzett, legalább 1-3 év szakmai 

tapasztalat, 

 Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek, 

 Idegen nyelv ismerete (angol, német) 

 azonnali munkakezdés 

 

Elvárt kompetenciák: 

 Kiváló szintű intenzív, gyors és magas fokú önálló munkavégzésre való képesség, 

 Jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, felelősségtudat, pontosság, 

 Ügyfélorientált munkavégzés, 

 Jó stressztűrő képesség 

 

Benyújtandó iratok, igazolások: 
 

 a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti fényképes önéletrajz, 

 iskolai végzettségeit, szakképzettségeit, nyelvismeretet igazoló okiratok másolata, 

 nyilatkozatát, mely szerint a benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben foglalt személyes 

adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul 

 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a bizonyítvány kiállítása iránti 

kérelem feladóvevénye/bizonylata (az okirat eredeti példányának benyújtása a kinevezés 

feltétele). 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a jelentkezővel történt személyes elbeszélgetés eredményeként, a lehető legrövidebb időn 

belül betölthető. 

 

A jelentkezés határideje: 2018. március 31. 

 

 

A jelentkezés módja: 
 

Elektronikus úton: Farkas Hilda osztályvezető kormányablak@03kh.bfkh.gov.hu elektronikus 

levelezési címen keresztül, vagy személyesen a Kormányablakban (1033 Budapest, Harrer Pál u. 9-

11.).  

A jelentkezés postán is feladható a Kormányablak fenti címére, ebben az esetben a borítékon kérjük, 

tüntesse fel: ”Kormányablak ügyintéző”.  

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
6 hónap próbaidő.  

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormanyhivatal.hu honlapon 

szerezhet. 
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