
Álláshirdetés 
Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) 

VI. Kerületi Hivatala 
Kormányablak Osztály 

kormányablak szakügyintéző munkatársakat keres 
 
A állami tisztviselői jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű állami szolgálati jogviszony (próbaidő 6 hónap). 
 
Foglalkoztatás jellege:  
Teljes munkaidő 
 
A munkavégzés helye: 
1062 Budapest, Teréz krt. 55. 
 
Ellátandó feladatok ügyfélszolgálati feladatkörben: 
A BFKH VI. Kerületi Hivatala leendő Nyugati pályaudvari Kormányablak Osztálya feladat- és 
hatáskörébe utalt ügyfélszolgálati feladatok ellátása, beadványok átvétele, továbbítása, tájékoztatás 
nyújtása. Személyi- és gépjármű okmányok kiadásával, visszavonásával, cseréjével kapcsolatos 
feladatok. A munkakör az ügyfélfogadást és a háttérmunka ellátását is magában foglalja. 
 
Munkakör betöltésének feltételei:  
Magyar állampolgárság; 
Cselekvőképesség; 
Büntetlen előélet; 
Erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi); 
Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet 1. mellékletének 
44. pontja alapján ügyfélszolgálati feladatkör. 
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. 
 
Elvárt kompetenciák:  

• Felhasználói szintű számítógépes ismeretek, 
• Intenzív, gyors és magas fokú önálló munkavégzésre való képesség, 
• Jó szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, magabiztos fellépés, felelősségtudat, pontosság. 

 
Előnyt jelent:  

• Jogász, vagy igazgatásszervező szakképzettség. 
 
Illetmény és juttatások:  
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény 
rendelkezései, valamint a BFKH Közszolgálati Szabályzata az irányadó.  
 
A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások:  

• Részletes, fényképes szakmai önéletrajz (a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú 
melléklete alapján, letölthető: www.kormanyhivatal.hu/download/9/21/01000/önéletrajz.xls  
közszolgálati önéletrajz sablon); 

• Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okirat másolata; 
• Nyilatkozat, mely szerint a benyújtott önéletrajzban és mellékleteiben foglalt személyes 

adatoknak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.  
 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör az elbírálást követő naptól tölthető be. 
 
A jelentkezés benyújtásának határideje: 2017. július 31. 
 
A jelentkezés benyújtásának módja: 
 
Kérjük, hogy fényképes szakmai önéletrajzát elektronikus formában a 
vezeto@06kh.bfkh.gov.hu e-mail címre szíveskedjen eljuttatni. 
 
A munkakörrel kapcsolatban tájékoztatást Nánási Nikoletta osztályvezető nyújt a 
Nanasi.Nikoletta@06kh.bfkh.gov.hu e-mail címen. 
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