
Somogy Megyei Kormányhivatal állást hirdet főépítészi szakügyintézői 
álláshelyének betöltésére teljes munkaidőben határozatlan időre. 
 

A munkavégzés helye: A jelentkező lakóhelyéhez legközelebb eső járási hivatal 

székhelyen: (Kaposvár / Marcali / Siófok / Nagyatád / Csurgó / Barcs településeken). 

 

 

Ellátandó feladatok: 

Az Állami Főépítészi Iroda feladat - és hatáskörébe tartozó feladatok ellátása. 

Kiemelten a telekalakítási eljárások, és a környezeti előzetes eljárások szakkérdés 

vizsgálata (Helyi Építési Szabályzat, OTÉK és az Építési törvény, továbbá a 

telekalakításról szóló 85/2000. (XI.8.) FVM rendeletnek való megfelelőség vizsgálat) 

 

Amit kínálunk: 

 Versenyképes kezdő fizetés, cafeteria juttatás (évi bruttó 250.000 Ft), 
bankszámla hozzájárulás, 50%-os utazási kedvezmény; 

 Gyermek születése, nevelése esetén: 
 Családalapítási támogatás  
 Gyermeknevelési támogatás  
 Iskolakezdési támogatás  
 Egy és két 18 évesnél fiatalabb gyermek esetén gyermekenként 4 nap 

pótszabadság, kettőnél több gyermek esetén összesen 14 nap 
pótszabadság  

 
Feltételek: 

 magyar állampolgárság, 

 cselekvőképesség, 

 büntetlen előélet, 

 felsőfokú képesítés 

o egyetemi szintű okl. építészmérnöki vagy okl. építőmérnöki 

(magasépítési területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség,  

o főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, 

építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy  

o városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) 

szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert 

szakképzettség vagy 

o jogász végzettség 

vagy 

o alapképzésben szerzett építész, épületszerkezeti konstruktőr vagy 

magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, 



o mesterfokozatú képzésben szerzett tervező építészmérnöki, 

szerkezettervező építészmérnöki szakképzettség,  

o osztatlan képzésben szerzett építész szakképzettség vagy ezekkel 

egyenértékűnek elismert szakképzettség 

vagy  

o okl. tájépítészmérnök, 

o geográfus (Msc.). 

 vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, 

 egészségügyi alkalmasság. 

 

Elbírálásnál előnyt jelent: 

 

 kivitelezési, vagy tervezési területen szerzett szakmai tapasztalat, 

 építésügyi szakterületen szerzett jogi szakmai gyakorlat, 

       (szakjogász; a hivatkozott területen jogtanácsos / jogi előadó) 

 B kategóriás jogosítvány, 

 közigazgatási alap- illetve szakvizsga, 

 építésügyi vizsga. 

 

Elvárt kompetenciák: 

 jogszabály értelmezés és alkalmazás, 

 pontos, precíz munkavégzés, 

 problémamegoldó képesség, 

 jó kommunikációs készség, 

 csapatban való munkavégzés. 

 

Pályakezdők jelentkezését is várjuk! 
 

Az álláshirdetéssel kapcsolatosan további információt ifj. Horváth János állami 

főépítész nyújt, a 06/30 922-1373-as telefonszámon. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a 
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy honlapon szerezhet. 

 

 


