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ÁLLÁSHIRDETÉS 
 

Budapest Főváros Kormányhivatala 
I. Kerületi Hivatala 

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 
építésügyi hatósági feladatok ellátására munkatársat keres 

 
A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű (próbaidő időtartama 6 hónap). 
 
Foglalkoztatás jellege:  
Teljes munkaidő 
 
A munkavégzés helye: 
1012 Budapest, Logodi utca 38-40. 

Ellátandó feladatok: 
A BFKH I. Kerületi Hivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály feladat- és hatáskörébe utalt 
feladatok ellátása – tekintettel az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és 
működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletre - a jogszabályok naprakész 
ismeretével. Az álláshelyen ellátandó feladat ügyfélfogadást és háttérmunka ellátását is magában 
foglalja. 

Jogállás, illetmény és juttatások:  
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi 
CXXV. törvény, valamint a BFKH Közszolgálati Szabályzata az irányadó. 

Feladat betöltésének feltételei:  
• Magyar állampolgárság; 
• Cselekvőképesség; 
• Büntetlen előélet; 
• Erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi); 
• egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő 

szakirány) szakképzettség, városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű 
településmérnöki) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, 
építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, vagy az 
ezekkel egyenértékű szakképzettségek, vagy, 

• építészmérnöki alapképzési építész szak, épületszerkezeti konstruktőr, vagy magasépítési 
szakirányán szerzett szakképzettség, vagy az ezekkel egyenértékű szakképzettség, vagy 

• tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki mesterképzési szakon, osztatlan 
képzésben építész mesterképzési szakon szerzett szakképzettség, vagy az ezekkel 
egyenértékű szakképzettség. 
 

Elvárt kompetenciák:  
• kiváló szintű intenzív, gyors és magas fokú önálló munkavégzésre való képesség, 
• ügyfélorientált munkavégzés, 
• felhasználói szintű számítógépes ismeretek, 
• jó szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, magabiztos fellépés, felelősségtudat, pontosság. 

 
 
A jelentkezés elbírálásánál előnyt jelent:  

• Közigazgatási szakvizsga megléte,  
• Építésügyi vizsga megléte, 
• Legalább 1-3 év építésügyi hatósági területen szerzett szakmai tapasztalat, 
• Gyors és magas fokú önálló munkavégzésre való képesség és kiemelt teherbíró képesség.  
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A jelentkezéshez csatolni kell:  

• Részletes 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 végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okirat másolatát; erkölcsi 
bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi) – a jelentkezés benyújtásának nem, csak a feladat 
ellátás betöltésének feltétele. 

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

 
Az álláshely betölthetőségének időpontja: 
Elbírálást követően azonnal. 
 
A jelentkezés benyújtásának határideje: 2020. január 10.  
 
A jelentkezés benyújtásának módja: 
Elektronikus úton: dr. Csötönyi Tünde Ibolya Hivatalvezető csotonyi.tunde@01kh.bfkh.gov.hu 
e-mail címére szíveskedjen eljuttatni. 
 
Az e-mai tárgyaként „Álláshirdetés” szíveskedjen feltüntetni! 
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