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ÁLLÁSHIRDETÉS 
 

Budapest Főváros Kormányhivatala 
Lakástámogatási Főosztály 

lakástámogatáshoz kapcsolódó feladat ellátásra munkatársat keres 
 

 
A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű (próbaidő időtartama 6 hónap). 

 
Foglalkoztatás jellege:  
Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 
BFKH Lakástámogatási Főosztály Lakástámogatási Osztály (1139 Budapest, Teve utca 1 a-c.) 

 
Az ellátandó feladatok: 

- a lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatban az állam javára fennálló jelzálogjog, valamint 
elidegenítési és terhelési tilalom érvényesítésével, törlésével, az azzal való rendelkezéssel 
kapcsolatos jognyilatkozatok, iratok elkészítése.(jelzálogjog törlésére vonatkozó engedély 
kiadási feltételeinek vizsgálata, törlési engedély kiállítása, egyéb jog, tény bejegyzéséhez, 
feljegyzéséhez, az ingatlan-nyilvántartási állapot változásához történő hozzájárulás 
feltételeinek vizsgálata, bejegyzéshez, feljegyzéshez való hozzájáruló nyilatkozat kiállítása) 

- a lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos számviteli nyilvántartás vezetése, számviteli 
jelentés készítése. 

- általános tájékoztatás-nyújtás telefonos és elektronikus ügyfélszolgálat keretében, 
- a tevékenységet segítő speciális számítógépes nyilvántartási rendszerben (informatikai 

szakrendszer) a szabályozásnak megfelelő műveletek végrehajtása, valamint iktatási 
feladatok ellátása. 

 
Az álláshely betöltésének feltételei: 

- felsőoktatásban szerzett szakképzettség, vagy felsőfokú szakképesítés; 
- magyar állampolgárság; 
- büntetlen előélet;  
- cselekvőképesség; 
- erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi) 
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség 

 
Az elbírálásnál előnyt jelent: 

- az állami lakástámogatási rendszer ismerete; 
- lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos, hitelintézetnél szerzett szakmai tapasztalat, 
- Ingatlan-nyilvántartás területén szerzett szakmai tapasztalat; 
- Ingatlan-nyilvántartás átfogó ismerete, 
- pénzügyi,- számviteli területen szerzett szakképesítés és/vagy jártasság; 
- azonnali munkakezdés. 
-  

Elvárt kompetenciák: 
- önálló döntéshozatali képesség és munkavégzés; 
- problémamegoldás, 
- ügyfélközpontúság; 
- együttműködési és konfliktuskezelési képesség 
- felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek 
- terhelhetőség 
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Jogállás, illetmény és juttatások: 
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi 
CXXV. törvény, valamint Budapest Főváros Kormányhivatala Közszolgálati Szabályzata az irányadók. 
 

A jelentkezéshez csatolandó iratok:  
- részletes, fényképes szakmai önéletrajz [a 87/2019. (IV 23.) Korm. rendelet 1. számú 

melléklete alapján, letölthető: 
https://kozigallas.gov.hu/oneletrajz%20sablon%20v1.7%20KSZF.xlsx]; 

- motivációs levél; 
- iskolai végzettséget, szakképzettséget, idegennyelvtudást, (és amennyiben releváns) a 

szakmai tapasztalatot igazoló okiratok másolatát;  
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben foglalt 

személyes adatainak kezeléséhez – a pályázati eljárással összefüggésben szükséges 
mértékben – hozzájárul 

A kinevezés feltétele három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány benyújtása. 

Az álláshely betölthetőségének időpontja: 
Elbírálást követően azonnal. 
 

Jelentkezés benyújtásának határideje: 2020. május 15. 

 

A jelentkezés benyújtásának a módja, rendje:  

Fényképes szakmai önéletrajzát és a benyújtandó iratokat elektronikus formában dr. Wiener Judit 
részére a wiener.judit@bfkh.gov.hu e-mail címre szíveskedjen eljuttatni „lakástámogatáshoz 
kapcsolódó feladatok” megjelöléssel. 
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