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Budapest Főváros Kormányhivatala  
XIII. Kerületi Hivatala 
Hatósági Főosztály  

Lakástámogatási Osztálya 
hatósági és ügyfélszolgálati feladatok betöltésére 

 
A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama és jellege: 
határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony, teljes munkaidőben (hat hónap próbaidő kikötésével) 
 
A munkavégzés helye: 
BFKH XIII. Kerületi Hivatala Hatósági Főosztály Lakástámogatási Osztály 1139 Budapest, Váci út 71. 
 
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,  

- támogatásra való jogosultság és a támogatások jogszerű felhasználásának vizsgálata hatósági 

eljárás keretében, a tevékenységet segítő számítógépes nyilvántartási rendszerben a 

szabályozásnak megfelelő műveletek végrehajtása; 

- általános tájékoztatás-nyújtás a személyes ügyfélszolgálaton/telefonos ügyfélszolgálat keretében, 

- a tevékenységet segítő számítógépes nyilvántartási rendszerben a szabályozásnak megfelelő 

műveletek végrehajtása, valamint iktatási feladatok ellátása. 
 
Jelentkezési feltételek:  

- Magyar állampolgárság; 

- Cselekvőképesség; 
- Büntetlen előélet; 
- Erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi) 
- felsőoktatásban szerzett szakképzettség 
- Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása 
 

Elvárt kompetenciák: 
- önálló döntéshozatali képesség és munkavégzés; 
- problémamegoldás, 
- ügyfélközpontúság; 
- együttműködési és konfliktuskezelési képesség 
- felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek 
- terhelhetőség 

 
Az elbírálásnál előnyt jelent: 

- közigazgatási szakvizsga; 
- jogi szakvizsga 
- az állami lakástámogatási rendszer ismerete; 
- legalább 1-3 év szakmai tapasztalat; 
- azonnali munkakezdés 

 
Jogállás, illetmény és juttatások: 
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. 
törvény és a BFKH Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadóak. 
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

  Részletes fényképes szakmai önéletrajzot (a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. számú 
melléklete alapján, letölthető: 
https://kozigallas.gov.hu/oneletrajz%20sablon%20v1.7%20KSZF.xlsx; 

 iskolai végzettségeit, szakképzettségeit, nyelvvizsgát igazoló okiratok másolata; 

 motivációs levél; 

https://kozigallas.gov.hu/oneletrajz%20sablon%20v1.7%20KSZF.xlsx
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 eredményes felvétel esetén 3 hónapnál nem régebbi, a büntetlen előéletet, illetve a foglalkozástól 

eltiltás hatálya alatt nem állást igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem 

feladóvevényét/bizonylatát. (felvétel esetén legkésőbb a jogviszony-létesítésekor az okirat eredeti 

példányát be kell nyújtani); 

 nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevő személyek a benyújtott pályázati 

anyagot megismerhetik; 

 nyilatkozat annak tudomásulvételéről, hogy az álláshely vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség alá 

esik. 

 
Az álláshely betölthetőségének időpontja: 
Az álláshely legkorábban a pályázat elbírálását követő naptól tölthető be. 
 
A jelentkezés benyújtásának határideje: 2019. június 30. 
 
Az álláshellyel kapcsolatban tájékoztatás kérhető dr. Wiener Judit osztályvezetőtől a 
wiener.judit@bfkh.gov.hu e-mail címen. 
 
Fényképes szakmai önéletrajzát elektronikus formában a wiener.judit@bfkh.gov.hu  e-mail címre 
szíveskedjen eljuttatni „Lakástámogatási Osztály” jelöléssel. 

 


