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Az állami szolgálati jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű 
 
Foglalkoztatás jellege:  
Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 
Budapest, 1056 Budapest, Váci utca 62-64. (V. kerület Belváros) 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 
Az elektronikus ügyintézéshez szükséges adminisztratív feladatok (küldeményfogadás, irányítás, 
digitalizálás) elvégzése, és ezek szervezeti szintű koordinálása. A Kormányhivatal szervezeti 
egységeire kiterjedő) iratkezelési feladatok (posta bontása, küldemények átvétele, érkeztetése, iratok 
előzményezése, iktatása, postázás, postakönyvek vezetése stb.) ellátása, továbbá a Váci utca 62-64. 
sz. alatti irattárral kapcsolatos feladatellátás. 
 
Jogállás, illetmény és juttatások: 
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. 
törvény, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a BFKH 
közszolgálati szabályzata az irányadó.  
 
Jelentkezési feltételek: 

 Magyar állampolgárság, 

 Cselekvőképesség, 

 Büntetlen előélet, 

 Végzettség: felsőoktatásban szerzett szakképzettség, 

 Felhasználói (alap) szintű számítógépes ismeret (Windows, Word és Excel). 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 Közigazgatásban szerzett tapasztalat, 

 Ügykezelői, iratkezelői területen szerzett tapasztalat,  

 Poszeidon Irat- és Dokumentumkezelő rendszer ismerete, 

 Titkos ügyiratkezelői vagy irattárosi végzettség,  

 Tanulásban való ambíció. 

Elvárt kompetenciák:  

 Önállóság 

 Rugalmasság 

 Kezdeményezőkészség 

 Elkötelezettség 

 Együttműködés és csapatszellem 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 Részletes, fényképes szakmai önéletrajzot, 

 Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okirat másolatát, 



 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
Várhatóan 2018. március 1. 

A jelentkezés benyújtásának határideje: 2018. február 20. 

A jelentkezés benyújtásának módja:  
Elektronikus úton a szervezes.budapest@bfkh.gov.hu e-mail címen keresztül. Az e-mail tárgyaként 
„Álláshirdetés” kérjük feltüntetni.  

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 értesítést kapnak.  

A jelentkezés elbírálásának határideje: 2018. február 28. 

 
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A kinevezés feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány benyújtása. 
Próbaidő: 6 hónap. 
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