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ÁLLÁSHIRDETÉS 

 

Budapest Főváros Kormányhivatala 
III. Kerületi Hivatala Kormányablak Osztály 

ügyfélszolgálati feladatok ellátására munkatársat keres 

 

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama: 
határozatlan (próbaidő 6 hónap). 
 

Foglalkoztatás jellege:  
Teljes munkaidő 
 

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

Ellátandó feladatok: 
A Kormányablak Osztály feladat-és hatáskörébe tartozó igazgatási és hatósági feladatok teljes körű 
ellátása. 

- közlekedési igazgatási hatósági és ügyfélszolgálati feladatok;  
- egyéni vállalkozói igazolvánnyal kapcsolatos feladatok; 
- személyi okmányokkal kapcsolatos feladatok.  

 

Jelentkezési feltételek:  
- Magyar állampolgárság; 
- Cselekvőképesség; 
- Büntetlen előélet; 
- Felsőfokú végzettség vagy érettségi végzettség és kormányablak ügyintézői vizsga; 
- Erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi); 
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása. 

 

Elvárt kompetenciák:  
- Felhasználói szintű számítógépes ismeretek; 
- Intenzív, gyors és magas fokú önálló munkavégzésre való képesség; 
- Jó szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, magabiztos fellépés, felelősségtudat, pontosság. 

 

Az elbírálásnál előnyt jelent:  
- Okmányirodában vagy Kormányablakban szerzett szakmai tapasztalat; 

 

Illetmény és juttatások:  
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. 
törvény rendelkezései, valamint BFKH Közszolgálati Szabályzata az irányadó.  
 

A jelentkezéshez csatolni kell:  
- Részletes szakmai önéletrajzot (a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete 

alapján, letölthető: https://kozigallas.gov.hu/oneletrajz%20sablon%20v1.7%20KSZF.xlsx 
- Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okirat másolatát, 
- A pályázó nyilatkozata, mely szerint a benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben foglalt 

személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 
 

 

 



2 

Az álláshely betölthetőségének időpontja: 
Elbírálást követően azonnal. 
 
A jelentkezés benyújtásának határideje: 2020. július 15. 
 
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

Budapest Főváros Kormányhivatala család- és gyermekbarát juttatási és támogatási rendszert 
működtet (pl. gyermeknevelési támogatás, iskolakezdési támogatás). A munkavégzéshez Budapest-
bérlet, a bankszámla használathoz költségtérítés biztosított. A cafetéria juttatás éves összege 2020-
ban bruttó 200.000 Ft. 
 
Az ellátandó feladatokkal kapcsolatban tájékoztatást Farkas Hilda osztályvezető nyújt a 061/896-
3197-es telefonszámon. 
 
A jelentkezés benyújtásának módja: 
Elektronikus úton: Farkas Hilda osztályvezető kormanyablak@03kh.bfkh.gov.hu elektronikus 
levelezési címen keresztül, vagy személyesen a Kormányablakban (1033 Budapest, Harrer Pál u. 9-
11.).  
 


