
Álláshirdetés 

Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) 
XXII. Kerületi Hivatala 

titkársági-igazgatási (szak)ügyintéző munkakörbe 
 

Az állami tisztviselői jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű állami szolgálati jogviszony (próbaidő időtartama 6 hónap). 
 
Foglalkoztatás jellege:  
Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

BFKH XXII. Kerületi Hivatala Hatósági Osztálya, 1221 Budapest, Anna utca 15/b  

Ellátandó feladatok: A BFKH XXII. Kerületi Hivatala működését segítő funkcionális, humánpolitikai, 
titkársági, ügyviteli, (részben iktatási, irattárazási) feladatok ellátása, adtaszolgáltatások, statisztikák 
előkészítése  

Munkakör betöltésének feltételei:  
- magyar állampolgárság; 

- cselekvőképesség; 
- büntetlen előélet; 
- erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi); 
- felhasználói szintű számítógépes ismeretek, (Windows, Word, Exel) 

 
A munkakör betöltésének képesítési feltételei:  
Felsőfokú végzettséggel: 
felsőoktatásban szerzett szakképzettség 
Érettségi végzettséggel: 
a) rendészeti és közszolgálati, közgazdasági, informatikai, ügyviteli ágazati tevékenységet végző 
szakközép iskolában szerzett érettségi végzettség, vagy  
b) érettségi végzettség és OKJ szerinti közgazdasági, ügyviteli, informatikai, rendészeti, honvédelmi 
és közszolgálati szakmacsoportba tartozó, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett 
szakképesítés, vagy, 
c) érettségi végzettség és legalább egy éves szakmai gyakorlat 
 
Elvárt kompetenciák:  

- ügyfél-orientáltság,  
- jó kommunikációs és problémamegoldó képesség, 
- konfliktuskezelési képesség,  
- pontos, precíz munkavégzés, 
- intenzív, gyors és magas fokú önálló munkavégzésre való képesség, 

A jelentkező elbírálásánál előnyt jelent:  
 közigazgatási területen szerzett szakmai gyakorlat,  
 humánpolitikai végzettség 
 
 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 Szabályzatának rendelkezései az irányadóak 
 
A jelentkezéshez csatolni kell:  

- részletes, fényképes szakmai önéletrajzot (a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú 
melléklete alapján, letölthető: 
https://kozigallas.gov.hu/oneletrajz%20sablon%20v1.7%20KSZF.xlsx, 

- iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet (és amennyiben releváns) a szakmai 
tapasztalatot, ügyfélszolgálati gyakorlatot igazoló okiratok igazoló okirat szkennelt másolatát; 

https://kozigallas.gov.hu/oneletrajz%20sablon%20v1.7%20KSZF.xlsx


- erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi) – a pályázat benyújtásának nem, csak a 
munkakör betöltésének feltétele az erkölcsi bizonyítvány benyújtása; 

- a jelentkező saját kezű aláírásával ellátott nyilatkozatát, mely szerint a benyújtott 
önéletrajzában és mellékleteiben foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

 
A jelentkezés benyújtásának határideje:  
2018. március 20. 
 
A munkakör betölthetőségének időpontja:  
2018. április 20. 
 
A munkakörrel kapcsolatban tájékoztatást dr. Vitos Csilla hivatalvezető-helyettes nyújt, az alábbi 
telefonszámon: 06-1/896-5869, vagy a titkarsag@22kh.bfkh.gov.hu e-mail címen érdeklődhet. 
 
A jelentkezés benyújtásának a módja:  
Kérjük, hogy fényképes szakmai önéletrajzát elektronikus formában a titkarsag@22kh.bfkh.gov.hu e-
mail címre szíveskedjen eljuttatni. 
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