
 
a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján 

pályázatot hirdet 
 

Budapest Főváros Kormányhivatala  
XXII. Kerületi Hivatala Kormányablak Osztály 

 
hatósági és ügyfélszolgálati feladatok ellátására munkatársat keres 

 
 
A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű (próbaidő időtartama 6 hónap). 
 
Foglalkoztatás jellege:  
Teljes munkaidő. 
 
A munkavégzés helye: 
Budapest Főváros Kormányhivatala XXII. Kerületi Hivatala (Kormányablak Osztály) – 1221 Budapest, 
Kossuth Lajos u. 25-29. (Promontor Udvar Üzletház I. emelet). 
 
Ellátandó feladatok: 
A Kormányablak Osztály feladat- és hatáskörébe tartozó hatósági és ügyfélszolgálati feladatok teljes 
körű ellátása. 
 
Jogállás, illetmény és juttatások: 
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi 
CXXV. tv. rendelkezései és Budapest Főváros Kormányhivatala Közszolgálati Szabályzata az 
irányadó. 
 
Pályázati feltételek: 

• Magyar állampolgárság, 
• Cselekvőképesség, 
• Büntetlen előélet, 
• Középfokú képesítés, érettségi végzettség és kormányablak ügyintéző vizsga, 
• Erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi). 

 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

• Felsőfokú képesítés, 
• Felsőoktatásban szerzett szakképzettség, 
• Közigazgatási alap - / szakvizsga megléte, 
• Kormányablak ügyintézői képzés megléte, 
• Legalább 1-3 év okmányirodában vagy kormányablakban szerzett szakmai tapasztalat, 
• Azonnali munkakezdés. 

 
Elvárt kompetenciák: 
• Ügyfélorientált munkavégzés, 
• Jó kommunikációs és problémamegoldó képesség, 
• Terhelhetőség és nagyfokú stressztűrő képesség, 
• Kiváló szintű intenzív, gyors és magas fokú önálló munkavégzésre való képesség, 
• Pontos, precíz munkavégzés. 



A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  
• A közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati 

alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a 
kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV.23.) Korm. 
rendelet 1. sz. melléklete szerinti részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, 

• Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okirat másolata, 
• Erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi) – a pályázat benyújtásának nem, csak az 

álláshely betöltésének feltétele, 
• Nyilatkozatot, amely szerint a benyújtott önéletrajzban és mellékleteiben foglalt személyes 

adatoknak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 
 

Az álláshely betölthetőségének időpontja:  
Elbírálást követően azonnal. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 
folyamatos 
 
A pályázati kiírással kapcsolatban tájékoztatást dr. Murin Izabella Ida osztályvezető nyújt a 
Murin.Izabella@22kh.bfkh.gov.hu e-mail címen vagy a (06-1) 896-5886-os telefonszámon.  

 
Fényképes szakmai önéletrajzát és végzettségét, szakképzettségét igazoló okiratai másolatát 
elektronikus formában a titkarsag@22kh.bfkh.gov.hu e-mail címre vagy postai úton a 1221 Budapest, 
Anna u. 15/b. (1775 Budapest, Pf.: 117.) címre szíveskedjen eljuttatni.  
 
Az e-mail tárgyaként „Álláspályázat”-ot szíveskedjen feltüntetni. 
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