
 

 

 

Munkatársat keresünk 

építésügyi és építésfelügyeleti szakügyintéz ői feladat ellátására  

Iktatószám: BP/1401/01881-1/2022 
 
Ellátandó feladatok: 
Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály feladat- és hatáskörébe 
tartozó építésügyi és építésfelügyeleti feladatok ellátása . 

 
Jelentkezési feltételek: 

• Magyar állampolgárság 
• Cselekvőképesség 
• Büntetlen előélet 
• egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő 

szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, 
építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági 
üzemmérnöki (ezzel egyenértékű település-mérnöki) szakképzettség vagy ezekkel 
egyenértékűnek elismert szakképzettség, vagy 

• alapképzésben szerzett építész, épületszerkezeti konstruktőr vagy magasépítési szakirányán 
szerzett szakképzettség, mesterfokozatú képzésben szerzett tervező építészmérnöki, 
szerkezettervező építészmérnöki szakképzettség, osztatlan képzésben szerzett építész 
szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség, vagy 

• felsőoktatásban jogi képzési területen szerzett jogász szakképzettség 
 
Amit kínálunk: 

• Kormánytisztviselői jogviszony 
• Stabil munkahely 
• Kiszámítható hivatali munkarend 
• Munka és magánélet egyensúlyának biztosítása 
• Rendezett munkakörnyezet, barátságos kollégák 
• Megfelelő jövedelem 
• Cafetéria juttatás 
• Család- és gyermekbarát juttatási rendszer (gyermeknevelési támogatás, iskolakezdési 

támogatás) 
• Munkába járás támogatása (BKV bérlet, utazási költségtérítés, gépjárművel történő munkába 

járás költségtérítése) 
• Bankszámla költségtérítés 

 
 

A jelentkezés elbírálásánál el őnyt jelent:  
• építésigazgatási ügyintézés területén szerzett tapasztalat / szakmai tapasztalat 
• építésügyi vizsga,  
• közigazgatásban szerzett gyakorlat 
• „B” kategóriás jogosítvány  

 
Elvárt kompetenciák:  

• ügyfél-orientáltság, jó kommunikációs és problémamegoldó képesség 
• konfliktuskezelési képesség, pontos, - precíz munkavégzés 
• terhelhetőség és nagyfokú stressz-tűrő képesség 
• csapatmunka, együttműködés 



• szakmaiság, szakértelem, szakmai felkészültség, szaktudás 
• számítástechnikai ismeretek 

 
Jelentkezés módja: 
Kérjük, hogy fényképes szakmai közigazgatási önéletrajzát és végzettségét, szakképzettségét igazoló 
okiratai másolatát, valamint az Adatkezelési nyilatkozatát elektronikus formában, a 
allas.humanpolitika@bfkh.gov.hu e-mail címre szíveskedjen eljuttatni. Az e-mail tárgyaként 
szíveskedjen feltüntetni: „Álláspályázat – Építésügyi szakügyintéz ő”.  
 
A jelentkezéshez kérjük csatolni: 

• Szakmai önéletrajzát 
Letölthető: Önéletrajz 

• 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 tájékoztató 

 
A jelentkezési benyújtásának határideje : 2023. február 28. 
 
A jelentkezés elbírálásának határideje: 2023. március 15. 
 
 
Munkavégzés helye:  
1012 Logodi u. 38-40., 
1051  Sas u. 19., 
1105 Kőrösi Csoma S. u. 53-55. 
 


