
1. Személyi adatok

Vezetéknév/Utónév:

Születési név:

Születési idő (év, hó, nap):

Születési hely:

2. Betöltött beosztás, munkakör, 
foglalkoztatási terület

Munkakör megnevezése:

Foglalkoztatási terület megnevezése:

3. Szakmai tapasztalat

Munkaviszony kezdete:

Munkaviszony vége:

Foglalkozás/beosztás:

Jogviszony megnevezése:

Főbb tevékenységek és feladatkörök: Az Ingatlankezelési Igazgatóság minden szervezeti egységére
(Lakáskezelési Osztály, Üzleti Ingatlankezelési Osztály,
Társasházi Közös-Képviseleti Koordinációs Osztály) és
dolgozójára kiterjedően szakmai irányítási és felügyeleti jogkör
ellátása.
Az Önkormányzat tulajdonában álló lakásállomány és az üzleti
hasznosítású nem lakás céljára szolgáló helyiségállomány
működtetésével kapcsolatos valamennyi jogszabály, előírás,
eljárás és rendszabály betartása, betartatása, ésszerű és
hatékony működés kialakítása és fenntartása.

Az ingatlanállomány rendeltetésszerű üzemeltetésének, a vagyon
megőrzésének, és a Társaság Üzleti tervében meghatározott
ingatlangazdálkodási feladatok teljesítésének biztosítása.

Javaslattétel a bérlemény ellenőrzési rendszer kialakításával és
működésével kapcsolatban, közreműködés az ingatlanállomány
érték- és állagvédelmében, üzemkész állapotban tartásában,
rendeltetésszerű használatában, üzemeltetésében.

A jogszabályok és az ingatlangazdálkodást befolyásoló környezeti
tényezők változásainak folyamatos figyelemmel kísérése, és a
vezérigazgató számára hatásvizsgálaton alapuló javaslatok
megtétele a szükségessé váló intézkedésekre, szervezeti vagy
eljárásbeli változások megtételére.

Minden munkafolyamatra kiterjedően, szükség szerinti
gyakorisággal átfogó ellenőrzések elvégzése, a folyamatba épített
ellenőrzés rendszerének kialakítása. A Vagyonkezelési
Szerződésben és a Megbízási Szerződésben részletezett
feltételeket teljesítve az esetleges vagyonvesztés és annak
kockázatának nyomonkövetése, jelentések elkészítése, és
javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére. 

2019.01.14.

-

Ingatlankezelési Igazgató

Munkaviszony MT

Önéletrajz

Bottyán Tünde Gyöngyvér

Botos Tünde Gyöngyvér

1967.10.01

Budapest

PALOTA-HOLDING Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság, Ingatlankezelési Igazgatóság

Ingatlankezelési Igazgató

arckép
helye



A munkáltató neve:
HIVATAL

A munkáltató címe:

Munkaviszony kezdete:

Munkaviszony vége:

Foglalkozás/beosztás:

Jogviszony megnevezése:

Főbb tevékenységek és feladatkörök:

Az önkormányzati lakásgazdálkodással kapcsolatos
önkormányzati rendeletek folyamatos felülvizsgálata, a szükséges
rendeletmódosítások előterjesztésében történő tevékeny
részvétel, a lakásbérleti szerződésminták folyamatos
felülvizsgálata, kapcsolattartás közjegyzővel és ügyvédekkel.

Kapcsolattartás az Önkormányzat ingatlangazdálkodási
szerveivel, az ingatlangazdálkodásra vonatkozó önkormányzati
rendeletekben, tulajdonosi határozatokban és bérbeadói
nyilatkozatokban foglaltak végrehajtása, végrehajtatása. 

Információszolgáltatás az önkormányzati lakáspolitikát irányító
tisztségviselőknek, képviselet a testületi és bizottsági üléseken,
továbbá az önkormányzati munkaértekezleteken, valamint
polgármesteri és a jegyzői fogadóórákon. 

A vezérigazgató távollétében együttes cégjegyzési jog gyakorlása. 

Stratégiák, koncepciók, statisztikák és adatszolgáltatások
elkészítése, javaslattétel jogszabályok, belső szabályok
elkészítésére, módosításra, egységes szerződésminták, iratminták
bevezetésére. 

Lakás Osztály munkájának, illetőleg az önkormányzati
lakásgazdálkodással kapcsolatos feladatoknak (bérbeadás,
értékesítés, egyéb jellegű hasznosítás, számlázás,
követeléskezelés) szervezése, az osztály vezetése, munkájának
koordinálása, ellenőrzése.

2017

2019

Lakás Osztály osztályvezető

Közszolgálati jogviszony

Szervezeti egységek költségvetésének tervezése,
zárszámadás készítése.

BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI POLGÁRMESTERI

1145 Budapest, Pétervárad u. 2.

Az önkormányzati lakások bérbeadásával, értékesítésével,
hasznosításával, részletfizetési kérelemekkel összefüggésben
szükséges bizottsági, képviselő-testületi előterjesztések
elkészítése (elkészíttetése). A képviselők lakásgazdálkodással
kapcsolatos előterjesztéseinek, észrevételeinek szakmai
szempontú véleményezése. A Lakás Osztály által elkészített
előterjesztések képviselete a bizottsági, képviselő-testületi
üléseken. Az önkormányzati lakásgazdálkodással összefüggésben
felmerülő egyes kérdések, problémák vonatkozásában
kapcsolattartás a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.
illetékes munkatársaival. A Hivatal tisztségviselői és az
önkormányzati képviselők munkájának segítése a
lakásgazdálkodási tárgyú problémák megoldásában, a felmerült
lakásgazdálkodási tárgyú kérdésekben általános tájékoztatás
nyújtása. Az érdemi döntést nem tartalmazó tájékoztatások
kiadmányozása. Az önkormányzati költségvetés bevételi és
kiadási előirányzatainak tervezéséhez a Lakás Osztályt érintően
adatok szolgáltatása, beszámolók elkészítése. 

Stratégiák, koncepciók, rendelet-tervezetek, statisztikák,
adatszolgáltatások elkészítése, elkészítésükben történő
közreműködés. 



A munkáltató neve:
HIVATAL

A munkáltató címe:

Munkaviszony kezdete:

Munkaviszony vége:

Foglalkozás/beosztás:

Jogviszony megnevezése:

Főbb tevékenységek és feladatkörök:

A munkáltató neve:
HIVATAL

A munkáltató címe:

Munkaviszony kezdete: 1999

Munkaviszony vége: 2013

Foglalkozás/beosztás:

Jogviszony megnevezése:

Főbb tevékenységek és feladatkörök:

A munkáltató neve:

A munkáltató címe:

Munkaviszony kezdete:

Munkaviszony vége:

Foglalkozás/beosztás:

Jogviszony megnevezése:

Főbb tevékenységek és feladatkörök:

BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI POLGÁRMESTERI

1145 Budapest, Pétervárad u. 2.

Munkaviszony MT

Panaszlevelek, közérdekű adatigénylések, hatósági megkeresések
megválaszolása, statisztikák, jelentések készítése.

Közszolgálati jogviszony

A Képviselő-testület munkájának koordinálása (ülések
előkészítése, szervezése, a határozatok és a jegyzőkönyvek
elkészítése jegyzet és hanganyag alapján, az ezzel kapcsolatos
nyilvántartások vezetése az ÖMTR használatával). Az
önkormányzati képviselők munkájának segítése, adatelőkészítés
és adatszolgáltatás az önkormányzati portálra.  

Irodavezető

Amerikai székhelyű holding (Manor Group) budapesti, kecskeméti,
szegedi képviseletének koordinálása és központi irodájának
vezetése. Személyi asszisztensi feladatok ellátása, általános
ügyfélszolgálati és adminisztrációs feladatok központi irányítása,
összehangolása, továbbá tenderek előkészítése, földhivatali és
kamarai ügyintézés, könyvelés előkészítése, reklamációk
kezelése.

1999

Stratégiák, koncepciók, rendelet-tervezetek elkészítése.

Lakások különböző jogcímen történő bérbeadásához szükséges
képviselő-testületi és bizottsági előterjesztések elkészítése,
tulajdonosi hozzájárulások, lakásbéreti szerződések elkészítése.

BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI POLGÁRMESTERI

1145 Budapest, Pétervárad u. 2.

1999

Lakás ügyintéző

2016

Szervezési ügyintéző

Lakások értékesítésének bizottsági döntésre történő előkészítése,
döntés végrehajtása. 

Közszolgálati jogviszony

2013

Lakáspályázatok kiírása, kiértékelése, döntésre történő
előkészítése.

Amerikai Ház Beruházó és Ingatlanforgalmazó Kft.                                       
1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 54.1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 54.

Kiemelt ügyfélkörrel (Belügyminisztérium, Alkotmányvédelmi
Hivatal, BRFK XIV. kerületi Rendőrkapitánysága, Magyar
Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft., Budapest Főváros XIV.
Kerület Zugló Önkormányzat által fenntartott nevelési,
egészségügyi intézmények, stb.) kapcsolatos, a lakások
bérbeadására irányuló ügyfélszolgálati és adminisztratív
feladatok ellátása. 



A munkáltató neve:

A munkáltató címe:

Munkaviszony kezdete: 1996

Munkaviszony vége: 1996

Foglalkozás/beosztás:

Jogviszony megnevezése:

Főbb tevékenységek és feladatkörök:

A munkáltató neve:

A munkáltató címe:

Munkaviszony kezdete: 1989

Munkaviszony vége: 1994

Foglalkozás/beosztás:

Jogviszony megnevezése:

Főbb tevékenységek és feladatkörök:

A munkáltató neve:

A munkáltató címe:

Munkaviszony kezdete: 1986

Munkaviszony vége: 1989

Foglalkozás/beosztás:

Jogviszony megnevezése:

Főbb tevékenységek és feladatkörök:

4. Tanulmányok

Iskolarendszerű képzés esetén

Iskolarendszerű végzettség típusa:

Képzés kezdete:

Képzés vége:

Végzettség megnevezése:

Szakképzés szakiránya:

Oktatási intézmény megnevezése:

Egyetemi/főiskolai végzettség esetén

Kar megnevezése:

Tagozat megjelölése:

Diploma minősítése:

Diplomamunka tárgya:

Szakdolgozat címe:

Minősítése:

Általános ügyfélszolgálati teendők irányítása, reklamációk
kezelése.

2011

1008 Budapest Orczy tér 1.

FER Ruházati Kereskedelmi Vállalat

1073 Budapest pf.: 570

Adatfeldolgozó- és adatrögzítő

Kereskedelmi Minőségellenőrző Intézet

1088 Budapest, József krt. 6.

Közigazgatástudományi Kar

Az ÖMTR - Önkormányzati Munkát Támogató Rendszer                  

Informatika és információs rendszerek a közigazgatásban

levelező

kiváló

2008

Magyar Posta Rt. Hírlapüzletági Igazgatósága

A számítástechnikai csoport és az osztályos adatrögzítők szakmai
irányítása, programozás, operátori és rendszergazdai feladatok
ellátása. Kereskedelmi egységekkel, gyártókkal és forgalmazókkal
történő kapcsolattartás. Ügyfélszolgálati feladatok irányítása
reklamációk, bevizsgálások, vámiratok tekintetében. 

Áruértékesítéssel kapcsolatos számlázás, nyilvántartás,
reklamációs ügyintézés, levelezés. Kis- és nagykereskedelmi
cégekkel történő kapcsolattartás.

Munkaviszony MT

Közalkalmazotti jogviszony

Számítástechnikai csoportvezető - programozó

Ügyfélszolgálati Irodavezető

Munkaviszony MT

Igazgatásszervező

Jogi és Igazgatási

Budapest Corvinus Egyetem

Főiskola/BSc/BA

jó



Főbb tárgyak:

Gyakorlati képzés:

Az elsajátított szakmai tudás rövid összefoglalása:

Iskolarendszerű végzettség típusa:

Képzés kezdete:

Képzés vége:

Végzettség megnevezése:

Szakképzés szakiránya:

Oktatási intézmény megnevezése:

Iskolarendszeren kívüli képzés esetén

Képzés kezdete:

Képzés vége:

Képzés megnevezése:

Képzés kezdete:

Képzés vége:

Képzés megnevezése:

Képzés kezdete:

Képzés vége:

Képzés megnevezése:

Képzés típusa:

Oktatást/képzést nyújtó intézmény neve:

Képzés kezdete:

Képzés vége:

Szakképesítés típusa:

Szakképesítés megnevezése:

Oktatást/képzést nyújtó intézmény neve:

Főbb tárgyak:

Gyakorlati képzés:

A közszolgálati életpálya elemei

A közszolgálati jogviszony tartalma

2018

2018

Pszichológia a vezetésben

közszolgálati tisztviselői továbbképzés

Vezetői önismeret

Kiválasztás és interjútechnika

2017

2017

A helyi önkormányzatok szervezete és működése

felsőfokú államigazgatási, közigazgatási jogi és közigazgatási
menedzsment ismeretek

Közigazgatási jog; Helyi önkormányzatok; Szociális-kulturális

igazgatás; Közigazgatási menedzsment; Kommunikáció;

Közigazgatási eljárás jog; Magyar alkotmányjog; Magyar

alkotmány- és közigazgatástörténet; Állam- és jogelmélet;

Közigazgatási büntetőjog; Közszolgálati jog; Rendészeti

igazgatás; Gazdasági közigazgatás; Jogi logika; Politológia;

Regionális politikák; Közigazgatási urbanisztika; Civilisztika;

Nemzetközi jog; Az emberi jogok nemzetközi védelme; Az európai

integráció története és alapintézményei; Az EU

intézményrendszere, működése és a közösségi jog alapjai;

Közgazdaságtan; Államháztartástan; Számvitel; Statisztika;

Filozófia; Szociológia; Szociálpszichológia; IT ismeretek;

Közigazgatási informatika; Számítástechnikai alkalmazások.
munkahely által igazolt közszolglati jogviszony

Nem egyetemi vagy főiskolai felsőfokú szakképesítés

Számítógéprendszer programozó

SZÁMALK Rendszerház Rt. Oktató és Konzultációs Központ

1993

munkahely által igazolt, továbbá 333 gyakorlati óra

Matematika; Számítástechnika; Programozsás (Turbo Pascal);
Rendszerprogramozás (C++); Programozás módszertan;
Operációs rendszerek (UNIX); Számítógép hálózatok (Novell);
Rendszerszervezés; Integrált adatbáziskezelő rendszerek (Lotus)

Képesített könyvelő, vállalti tervező és statisztikus

Egyéb

Petőfi Sándor Közgazdasági Szakközépiskola

1991

2016

2016

Szakközépiskola

1982

1986

A jogforrási rendszer elemei, közjogi
szervezetszabályozó eszközök

Nemzeti Közszolgálati Egyetem - Vezetői- és
Továbbképzési Intézet



Közigazgatási vizsgák

Vizsga megnevezése:

Vizsga időpontja:

5. Készségek és kompetenciák

Nyelvismeret (önértékelés)

Hallás utáni 
értés

Olvasás Társalgás
Folyamatos 

beszéd
Kínai A1 A1 A1 A1

Angol A1 A1 A1 A1

Nyelvismeret (okmánnyal igazolt)

Nyelv

Szervezési készségek, kompetenciák

Ügyfél orientáltság/partnerközpontúság:

Etikus magatartás/megbízhatóság:

Teljesítmény orientáció/motiváció:

Szakmai ismeretek alkalmazása:

Szervezet iránti lojalitás:

Problémamegoldás:

Vezetési készség:

Felelősségtudat:

Együttműködés:

Kommunikáció:

Igényesség:

Önállóság:

Projektek

Projekt megnevezése:

Projekt kezdeményezője:

Projektszervezetben betöltött szerepe:

Részvétel kezdete:

Részvétel vége:

Projekt megnevezése:

Projekt kezdeményezője:

Projektszervezetben betöltött szerepe:

Részvétel kezdete:

Részvétel vége:

Projekt megnevezése:

Projekt kezdeményezője:

Projektszervezetben betöltött szerepe:

Részvétel kezdete:

Részvétel vége:

közigazgatási szakvizsga

2015.11.23

Nyelv
Szövegértés Beszéd

Írás

Nyelvvizsga típusa Nyelvvizsga foka

"A" - szint

"A" - szint

"A" - szint

"A" - szint

"A" - szint

2015.03.01

"A" - szint

"A" - szint

"A" - szint

"A" - szint

"A" - szint

"A" - szint

"A" - szint

2020.09.18

előkészítő (megalapozó vizsgálat), javaslattevő (koncepció-
tervezet), véleményező (stratégia - munkaanyag)

Integrált Településfejlesztési Stratégia

2015.09.01

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata

2020.02.27

2019.12.09

Lakásgazdálkodási Koncepció

PALOTA-HOLDING Zrt.

folyamatban

projektvezető

Integrált ingatlan nyilvántartó, pénzügyi, számviteli szoftver
beszerzése, bevezetése

projektvezető

PALOTA-HOLDING Zrt.



Számítógép felhasználói ismeretek

Levelező rendszerek (Lotus Notes, MS Outlook):

Irodai alkalmazások (MS Office, Open Office):

Operációs rendszerek (MS Windows, Linux):

Általános informatikai rendszerismeret:

Számviteli/pénzügyi szoftverek:

Rendszergazdai ismeretek:

Internetes alkalmazások:

Programozási ismeretek:

Hardver ismeretek:

Hálózati ismeretek:

ECDL:

Egyéb készségek és kompetenciák

Sport, hobbi tevékenységek megnevezése:

6. Kiegészítő információk 
(opcionálisan kitöltendő)

Tagság gazdasági társaságban

Gazdasági társaság megnevezése:

Tisztség megnevezése:

Tagság kezdete:

Tagság vége:

Tagság egyéb szervezetekben

Szervezet megnevezése:

Szervezet típusa:

Tisztség megnevezése:

Tagság kezdete:

Tagság vége:

Delegáltság közigazgatási szervezetben

Delegáló szervezet megjelölése:

Delegáló szervezet típusa:

Tisztség megnevezése:

Tagság kezdete:

Tagság vége:

Egyéb információk

Tagság titkos társaságban: nem

Társaság megnevezése:

1990 előtt volt-e tagja erőszakszervezetnek: nem

Erőszak szervezet megnevezése:

Saját háztartásában nevelt vagy gondozott 
gyermekei száma: 1

Az önéletrajz kitöltésének időpontja:

professzionális

professzionális

professzionális

felhasználói

professzionális

professzionális

felhasználói

professzionális

-

-

professzionális

professzionális

kínai nyelv, önfejlesztő és spirituális irodalom                                                                                                                                               

alap

2021. 01. 14.

-


