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ÁLLÁSHIRDETÉS 

Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) 
XIX. Kerületi Hivatala 

Kormányablak Osztályra 
ügyfélszolgálati feladatok ellátására munkatársat/kat keres 

 

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

Teljes munkaidő (kétműszakos munkarendben) 

A munkavégzés helye: 
Budapest Főváros Kormányhivatalának XIX. Kerületi Hivatala, Kormányablak Osztály 
1195 Budapest, Városház tér 18-20. 

Ellátandó feladatok: 
Az ügyfélszolgálati ügyintéző a feladatkörébe tartozó okmányirodai és/vagy kormányablak ügyekben 
eljárást folytat, döntéseket hoz. Ennek keretében kérelmeket vesz át, az ellenőrzést követően hatósági 
igazolványokat ad ki, vezeti a közhiteles nyilvántartást. Tájékoztatást nyújt az ügyintézés során 
felmerült, hatáskörébe tartozó kérdésekben. Vezeti a bianco okmányok felhasználásának és 
elszámolásának nyilvántartását. Részt vesz az Okmánytárnak megküldésre kerülő iratok 
előkészítésében, statisztikákat és kimutatásokat készít. 

Feladat ellátásának feltételei:  

 Magyar állampolgárság; 

 Cselekvőképesség; 

 Büntetlen előélet; 

 Erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi);  

 Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) 
 

Az ügyfélszolgálati feladatkör betöltéséhez szükséges végzettség: 

 
Felsőfokú végzettség: 

 felsőoktatásban közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen, valamint 
államtudományi képzési területen szerzett szakképzettség, felsőoktatásban 
gazdaságtudományok képzési területen szerzett szakképzettség,   

vagy 

 felsőoktatásban jogi képzési területen szerzett jogász szakképzettség, 
vagy  

 felsőoktatásban szerzett szakképzettség és kormányablak ügyintéző vizsga. 
 

Érettségi végzettség:  

 rendészeti és közszolgálati ágazati tevékenységet végző szakközépiskolában szerzett 
érettségi végzettség,  

vagy  

 érettségi végzettség és kormányablak ügyintéző vizsga. 
 
Elvárt kompetenciák:  

- Intenzív, gyors és magas fokú önálló munkavégzésre való képesség; 
- Jó kommunikációs és problémamegoldó képesség; 
- Együttműködési készség; 
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- Precizitás; 
- Terhelhetőség. 

 
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 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 másolatát; erkölcsi bizonyítvány (3 
hónapnál nem régebbi) – a pályázat benyújtásának nem, csak a munkakör betöltésének 
feltétele. 

 
Az álláshely betölthetőségének időpontja:  
Elbírálást követően azonnal. 
 
A jelentkezés benyújtásának határideje:  
2019. május 15. 

A feladattal kapcsolatban tájékoztatás kérhető: dr. Király Beatrix hivatalvezetőtől  telefonon 06/1/896-
4417, valamint Kiraly.Beatrix@19kh.bfkh.gov.hu e-mail címen. 

A jelentkezés benyújtásának a módja: 
Kérjük, hogy fényképes szakmai közigazgatási önéletrajzát és végzettségét, szakképzettségét igazoló 
okiratai másolatát elektronikus formában, a : titkarsag@19kh.bfkh.gov.hu e-mail címre szíveskedjen 
eljuttatni. 
 
Az e-mail tárgyaként „Álláshirdetés” szíveskedjen feltüntetni. 
 
Postai úton: Budapest Főváros Kormányhivatala XIX. Kerületi Hivatala 
 1701 Budapest, Postafiók 53. 
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