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Álláshirdetés                           
Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) 

III. Kerületi Hivatala  
Hatósági Osztály 2. szervezeti egységére 

ügyviteli feladatok ellátására munkatársat keres 
 

 
A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű (próbaidő időtartama 6 hónap). 
 
Foglalkoztatás jellege:  
Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 
Budapest Főváros Kormányhivatalának III. Kerületi Hivatala Hatósági Főosztály Hatósági Osztály 2. 
1033 Budapest, Harrer Pál utca 9-11. 
 

Ellátandó feladatok: 

A Hatósági Osztály 2. feladat-és hatáskörébe tartozó ügyviteli feladatok teljes körű ellátása.  
 
Jogállás, illetmény és juttatások:  
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi 
CXXV. törvény, valamint a BFKH Közszolgálati Szabályzata az irányadó. A Budapest Főváros 
Kormányhivatala család- és gyermekbarát juttatási és támogatási rendszert működtet (pl. 
gyermeknevelési támogatás, iskolakezdési támogatás stb.) A munkavégzéshez Budapest-bérlet, a 
bankszámla használathoz költségtérítés biztosított. A cafetéria juttatás éves összege 2020-ban bruttó 
200 000 Ft. 
 

Feladat ellátásának feltételei:   
 Magyar állampolgárság; 
 Cselekvőképesség; 
 Büntetlen előélet; 
 Középfokú végzettség; 
 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása. 

 
A jelentkező elbírálásánál előnyt jelent:  

 Poszeidon rendszer, Webefj rendszerek ismerete. 
 Közigazgatási iktatási tapasztalat. 

 
 
Elvárt kompetenciák:  

 Kiváló szintű intenzív, gyors és magas fokú önálló munkavégzésre való képesség; 
 Felelősségtudat, pontosság; 
 Elhivatott munkavégzés; 
 Felhasználó szintű számítógépes ismeretek. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
A jelentkezéshez csatolni kell:  

 Részletes fényképes 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 végzettségeit, szakképzettségeit igazoló okiratok másolata; 
 nyilatkozatát, mely szerint a benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben foglalt személyes 

adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul; 

Az álláshely betölthetőségének időpontja:  
Elbírálást követően azonnal. 
 
A jelentkezés benyújtásának határideje: 2020. szeptember 30. 
 
A jelentkezés benyújtásának a módja: 
Elektronikus úton Juhász Andrea osztályvezető részére a juhasz.andrea@03kh.bfkh.gov.hu 
elektronikus levelezési címen keresztül.  

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 értesítést kapnak. 

A jelentkezés elbírálásának határideje: 2020. október 2. 
 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

A foglalkoztatás a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény hatálya alatt, kormányzati 
szolgálati jogviszonyban történik. A kinevezés feltétele a Kit. 82. § szerinti 3 hónapnál nem régebbi 
erkölcsi bizonyítvány benyújtása. 

 
 


