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Budapest Főváros Kormányhivatala 
XII. Kerületi Hivatala kormányablak ügyintéző munkatársat keres 

 
 
 
Az állami tisztviselői jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű állami szolgálati jogviszony  
 
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 
 
Munkavégzés helye: 1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 31-33/A 
 
Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X.20.) Korm. rendelet alapján, a 
munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 
 

1. melléklet 44. Ügyfélszolgálati feladatkör 
 
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 
 
A BFKH XII. Kerületi Hivatala Hatósági Főosztály Kormányablak Osztály feladat- és hatáskörébe 
tartozó igazgatási és hatósági feladatok teljes körű ellátása. 
 
Jogállás, illetmény és juttatások: 
 
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. 
törvény, valamint a kormányhivatal közszolgálati szabályzata az irányadó.  
 
Foglalkoztatási feltételek: 
 

• Magyar állampolgárság 
• Cselekvőképesség 
• Büntetlen előélet 
• 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 ügyintéző vizsga. 
Érettségi végzettséggel: 
a)    rendészeti és közszolgálati ágazati tevékenységet végző szakközépiskolában szerzett 
érettségi végzettség, vagy 
b)    érettségi végzettség és kormányablak ügyintéző vizsga. 

 
Az elbírálásnál előnyt jelent: 

• hasonló területen szerzett tapasztalat 
• középfokú nyelvismeret. 
• azonnali munkakezdés 

 
Elvárt kompetenciák: 

• jó kommunikációs és problémamegoldó képesség 
• ügyfél - orientáltság 
• pontos munkavégzés 
• terhelhetőség és nagyfokú stressz-tűrő képesség 
• konfliktuskezelő képesség 
• közösségi szellem 



 
A jelentkezéshez csatolni kell: 
A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott fényképes szakmai önéletrajzot 
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 legkorábban a pályázat elbírálását követő naptól tölthető be. 
 
A jelentkezés benyújtásának határideje: 2017. június 10.  
 
A munkakörrel kapcsolatban részletes tájékoztatást. Bálint Erika Kormányablak Osztályvezető nyújt a 
Balint.Erika@12kh.bfkh.gov.hu e-mail címen vagy a 06/1/896-5250-es telefonszámon. 
 
A jelentkezés benyújtásának módja: 
 
Elektronikus úton a Balint.Erika@12kh.bfkh.gov.hu e-mail címre szíveskedjen eljuttatni. 
 
Amennyiben az elektronikus beküldés nem áll módjában, önéletrajzát Budapest Főváros 
Kormányhivatala XII. Kerületi Hivatala postacímére is megküldheti (1535 Bp. Pf. 708.) 
A borítékon kérjük, tüntesse fel: ”kormányablak ügyintéző”. 
 
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 munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A kinevezés feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány benyújtása. 
Próbaidő: 6 hónap   
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