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Tisztelt Ügyfelünk! 

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló 2011. évi 

CXCI. törvény értelmében, akik egészségi állapotuk alapján megváltozott munkaképességű 

személynek minősülnek, Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Főosztály 

Foglalkozási Rehabilitációs Osztály működési helyein ingyenesen igénybe vehetnek különböző 

szolgáltatásokat, melyek az alábbiak: 

a.) ha munkahelyet keres, kérheti önkéntesen együttműködő személyként a nyilvántartásba 

vételt, így lehetőségünk van a rendelkezésünkre álló állásajánlatokat megismertetni Önnel. 

Illetve a munkáltatóval előzetes telefonos egyeztetés alapján állásinterjút megbeszélni az Ön 

számára, 

b.) igény esetén lehetőséget biztosítunk önéletrajzának elkészítésében és annak 

munkáltatókhoz történő eljuttatásában, 

c.) az ügyintézővel történő személyes kapcsolat során lehetőség van egyéni konzultációra, 

foglalkozási rehabilitációs tanácsadást igénybe vennie, 

d.) továbbá segítséget tudunk nyújtani adatváltozás, és egyéb bejelentési kötelezettségei 

teljesítéséhez. 

A Rehabilitációs Főosztály Foglalkozási Rehabilitációs Osztályához megváltozott munkaképességű 

személy foglalkoztatására vonatkozóan állásajánlatokat küldenek a nyílt munkaerő-piacon jelen 

levő munkáltatók, valamint az akkreditált foglalkoztatók, bérköltség támogatásban részesülnek és 

tevékenységük jelentős részében megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztatnak. A 

tájékoztatásul felsorolt munkakörök folyamatosan változnak a benyújtott munkaerőigények alapján. 

Amennyiben levelünk felkeltette az érdeklődését, várjuk a 1036 Budapest, Lajos u. 160-162. sz. 

és a 1146 Budapest, Thököly út 82. sz. alatti ügyfélfogadási helyszínünkön, (Ügyfélfogadási idő 

Lajos utca: hétfőtől-csütörtökig 08:00-15:00, péntek 08:00-12:00 óra, Telefonszám: 06-1/896-7064, 

Thököly út: hétfőtől-csütörtökig 08:00-15:00, péntek 08:00-12:00 óra, Telefonszám: 06-1/896-6784; 

06-1/896-4014), vagy az ELÉRHETŐSÉGEK, FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS ÜGYINTÉZÉST 

BIZTOSÍTÓ ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK linken található bármely működési helyünkön. 

Budapest, 2023. február 01.               

 

                                                                                      
          Kerekes Elekné s.k.        

                                                                                    osztályvezető 
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Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Főosztály 
 

Tájékoztató munkahelyekről (2023. február) 

munkavégzés helye munkakör megnevezése 
napi 

munkaidő 

III. kerület ügyfélszolgálati munkatárs 8 óra 

XIII. kerület betanított munkás 4 óra 

XII. kerület betanított munkás 4-8 óra 

Újlengyel irodai asszisztens 4 óra 

XIX. kerület irodai asszisztens 4 óra 

XXII. kerület parkápoló 4 óra 

Szigetszentmiklós betanított munkás 4 óra 

X. kerület kézi csomagoló 4 óra 

XIV. kerület adminisztrátor 4 óra 

X. kerület betanított munkás 4 óra 

Tápiószele betanított munkás 4-7 óra 

Cegléd betanított munkás 4 óra 

Cegléd takarító, gépkezelő 4 óra 

XII. kerület telefonos értékesítő 4 óra 

XXIII. kerület betanított munkás 4-7,5 óra 

XII. kerület takarító 4 óra 

Halásztelek termék-összeszerelő 4 óra 

XIII. kerület csomagoló 4 óra 

XIII. kerület humánpolitikai adminisztrátor 8 óra 

XI. kerület betanított munkás 4 óra 

Dömsöd betanított munkás 4 óra 

Ráckeve betanított munkás 4 óra 

XIV. kerület termelésirányító 8 óra 

Nagykőrös betanított munkás 4 óra 

Göd betanított munkás 4 óra 

XIV. kerület betanított munkás 4 óra 

XIX. kerület betanított munkás 4 óra 

VII. kerület betanított munkás 4 óra 

XXII. kerület betanított munkás 4-6-8 óra 

III. kerület diszpécser 8 óra 

VIII. kerület takarító 4 óra 

XIII. kerület bolti eladó 4-5-8 óra 

XIII. kerület parkgondnok 5 óra 

XIII. kerület dísztasak készítő 8 óra 

Részletes információk az ügyfélszolgálaton, a rehabilitációs szakügyintézőktől kérhetők. 
 


