
 

 

 

Munkatársat keresünk 

kormányablak ügyintézői feladatok ellátására 
Iktatószám: BP/1401/00995-1/2023 

 

Ellátandó feladatok: 
 
Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala Kormányablak Osztály feladat- és 
hatáskörébe tartozó személyi okmány ügyekkel kapcsolatos front-office feladatok teljes körű ellátása. 
Egyéb hatósági front –office ügyintézés ellátása.  
 

Jelentkezési feltételek: 

 magyar állampolgárság, 

 cselekvőképesség, 

 büntetlen előélet, 

 Erkölcsi bizonyítvány (a Kit. 82. § szerinti 3 hónapnál nem régebbi), 

 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

 Felsőoktatásban szerzett végzettség. Vállalja, hogy a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, 

valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 25. §-a 

szerinti kormányablak-ügyintézői vizsga letétele a jogviszony kezdetétől vagy a képzés indu-

lását követő egy éven belül. 

Elvárt kompetenciák: 

 pontos,- precíz önálló munkavégzés, 

 jó kommunikációs, kapcsolatteremtő és problémamegoldó képesség, 

 konfliktuskezelési képesség, 

 csapatmunkára való képesség, 

 szakértelem, szakmai felkészültség, 

 terhelhetőség és nagyfokú stressz-tűrő képesség, 

 etikus magatartás, megbízhatóság, felelősségtudat, 

 jó szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, magabiztos fellépés, 

 nyugodtság, kiegyensúlyozottság, higgadtság, udvarias viselkedés, 

 felhasználói szintű számítógép-kezelői ismeretek (irodai alkalmazások).  
 

A jelentkezés elbírálásánál előnyt jelent: 
 

 felsőfokú végzettség: jogi, igazgatásszervezői, államigazgatási diploma, 

 kormányablak ügyintézői vizsga, 

 közigazgatási alap- és szakvizsga megléte, 

 angol nyelvtudás, 

 kormányablakban személyi okmány ügyintézés során szerzett szakmai gyakorlat. 
 
 

 

 

 



 

 

Amit kínálunk: 

 Teljes munkaidő 

 Kormányzati szolgálati jogviszony 

 Határozatlan idejű jogviszony 

 Megfelelő bérezés 

 Cafetéria juttatás 

 Család- és gyermekbarát juttatási rendszer 

 Munkába járás támogatása 

 Stabil munkahely 
 
A jelentkezés benyújtásának módja: 
Fényképes szakmai közigazgatási önéletrajzát, Adatkezelési nyilatkozatát, valamint motivációs levelét 
elektronikus formában, a jarasiallas.humanpolitika@bfkh.gov.hu e-mail címre szíveskedjen eljuttatni. 
Az e-mail tárgyaként szíveskedjen feltüntetni: „Álláspályázat – V.KH kormányablak feladatok”. 
 
A jelentkezéshez kérjük csatolni: 

 Részletes fényképes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23) Korm. rendelet 1. számú mellékle-
te alapján 

 Iskolai végzettségeit, szakképzettségeit igazoló okiratok másolatait; 

 Nyilatkozatát, mely szerint a benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben foglalt személyes 
adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Letölthető: Adatkezelési 

 
Tájékoztatást nyújtó vezető: Weibli Zsanett mb. osztályvezető nyújt, a 061/-896-1090 -es 

telefonszámon. 

A jelentkezés benyújtásának határideje: 2023. április 21. 

A jelentkezés elbírálásának határideje: 2023. május 5. 
 
 
A munkavégzés helye: 
 
1051Budapest, Erzsébet tér 3. 
 

Bővebb információ: https://kozszolgallas.ksz.gov.hu/JobAd/Info/7985 

 

https://www.kormanyhivatal.hu/download/a/23/78000/Adatkezel%C3%A9si%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3.docx
https://kozszolgallas.ksz.gov.hu/JobAd/Info/7985

