
 

  

A 

Veszprém Megyei Kormányhivatal 

a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 83. § (1) bekezdése 
alapján  

 

pályázatot hirdet 

 

a Veszprém Megyei Kormányhivatal  

Veszprémi Járási Hivatal 

Kormányablak Osztályán 

 

ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok 

ellátására.  

 

 

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama: 

Határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony.  
 

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

 

Munkavégzés helye: 

8200 Veszprém, Mindszenty J. u. 3-5. 

 

Ellátandó feladatok:  

Ügyfélszolgálati és kormányablak ügyintézői feladatok. 

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala feladat- és 

hatáskörébe utalt ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok ellátása: A fővárosi és 

megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 

86/2019. (IV. 23.) Kormányrendeletben foglalt tevékenységek.  

 

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati 

igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, valamint a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók. 
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Pályázati feltételek: 

 Magyar állampolgárság. 

 Cselekvőképesség. 

 Büntetlen előélet. 

 Felsőoktatásban szerzett szakképzettség vagy érettségi végzettség. 

 Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 ECDL bizonyítvány. 

 Szakmai gyakorlat. 

 Közigazgatási gyakorlat. 

 Kormányablak ügyintézői vizsga. 

 B kategóriás jogosítvány. 

 Ügyfélszolgálati területen szerzett tapasztalat. 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 Fényképpel ellátott, a pályázó személyi adatait tartalmazó, részletes szakmai 

önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint,  

 Motivációs levél, 

 Iskolai végzettséget, és egyéb végzettséget/ismeretet, nyelvismeretet igazoló 

dokumentumok másolata, 

 Három hónapnál nem régebbi, speciális hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely 

igazolja, hogy a pályázó büntetlen előéletű, valamint nem áll a kormányzati 

igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 82. § (2) bekezdésében 

meghatározott büntetőeljárás hatálya alatt, és vele szemben a (4) 

bekezdésben meghatározott kizáró okok nem állnak fenn, 

 Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők 

megismerhetik. 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör 2021. szeptember 1. napjától betölthető. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 31. 

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Czaun Katalin 

hivatalvezető nyújt a 06-88/550-506-os telefonszámon. 
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A pályázat benyújtásának módja: 

 

 Postai úton: A pályázatot a csatolandó iratokkal együtt, a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály részére, a 

8200 Veszprém, Megyeház tér 1. száma alatti címre kell benyújtani. Kérjük a 

borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 

VE/71/02208-1/2021., valamint a feladatkör megnevezését:  

ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok. 

 

 Elektronikus úton: Veszprém Megyei Kormányhivatal Jogi, Humánpolitikai és 

Koordinációs Főosztály vemkh.jog.human.koordinacio@veszprem.gov.hu e-

mail címére. Kérjük az e-mailben feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 

azonosító számot: VE/71/02208-1/2021., valamint a feladatkör megnevezését: 

ügyfélszolgálati és kormányablak ügyintézői feladatok. 

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:  

A beküldött pályázatok alapján kiválasztásra kerülnek azok a személyek, akik a 

hivatali vezetőkkel személyes konzultáción vesznek részt. A kinevezési jogkör 

gyakorlója a pályázatok benyújtásának határidejét követő 10 napon belül a 

Veszprém Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottjával történt egyeztetést 

követően dönt. A pályázat eredményéről a döntéstől számított 8 munkanapon belül a 

pályázók írásbeli értesítést kapnak. A jogviszony létesítésekor 6 hónap próbaidő 

kerül kikötésre. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 10. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 

www.kozigallas.hu  

mailto:vemkh.jog.human.koordinacio@veszprem.gov.hu
http://www.kozigallas.hu/

