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 LECHNER KIVÁLÓSÁGI PROGRAM 

 

A Lechner Tudásközpont bemutatkozása 

A Lechner Tudásközpont az építészet, az elektronikus építésügy és a térségi tervezés képviselője 

Magyarországon. A Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárságának 

háttérintézményeként szaktudásával támogatja a kormány építészetpolitikáját. Tevékenységi köreit 

szakinformatika, a területekhez kapcsolódó dokumentumokat és terveket kezelő dokumentációs 

központ és térinformatika segíti. Számos feladata jogszabályban meghatározott és az illetékes 

minisztériumi szakterület szakmai feladataihoz kapcsolódik. 

A Tudásközpont eszköz és lehetőség a felelős minisztérium és további partnerei számára 

szakinformatikai, építésügyi és építészeti, valamint térségi tervezési, területfejlesztési és 

dokumentumkezelési elképzeléseik megvalósítására. Ehhez rendelkezésre áll jól képzett 

szakembergárda, technikai kapacitás, valamint egyedi dokumentum- és információs bázis. 

A Lechner Tudásközpont adatai: 

NÉV: Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

CÍM: 1111 Budapest, Budafoki út 59. E/3. épület 

EMAIL: kivalosag@lechnerkozpont.hu 

HONLAP: http://lechnerkozpont.hu 

FACEBOOK: https://facebook.com/lechnertudaskozpont 

 

A Lechner Kiválósági Program  

A Lechner Kiválósági Programba az építészethez vagy az urbanisztika különböző területeihez köthető 

diplomával rendelkező fiatalok jelentkezését várja a Tudásközpont. Az ideális jelölt fontosnak tartja a 

fejlett technológiák ismeretét, az innovatív módszerek gyakorlati alkalmazását, proaktív 

személyiségével kihívásként tekint a megoldandó problémákra és szívesen képviseli majd ezt a 

szemléletmódot a hazai felsőoktatásban. 
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A Lechner Kiválósági Program bemutatása 

Az összesen 4 szemeszteren keresztül tartó program során az épített környezetünkkel foglalkozó fiatal 

szakemberek a Tudásközpont falai között elsajátítják (1. szakasz), majd különböző felsőoktatási 

intézményeken keresztül át is adják a modern építésügyhöz köthető tudást (2. szakasz). 

 

Hogy miért is jelentkezz hozzánk? A Program részletes leírása: 

1. szakasz: maximum 10 fő 

2017. február-augusztus között aktívan bekapcsolódsz majd a Tudásközpont életébe, hetente két-

három napot munkatársainkkal töltve Budapesten. Továbbképzéseken veszel részt, bepillantasz az 

építésügy korszerűsítését célzó tevékenységeinkbe, kipróbálod és elsajátítod az építészetben, 

informatikában, térinformatikában alkalmazott legfejlettebb módszereket és eszközöket. A 

Tudásközpontban mindig lehetőséged lesz szakmai vitára, mert véleményedet komolyan vesszük és 

akár a hosszú távú folyamatainkba is beépítjük. A hét többi napján kreatív projektmunkát vagy kutatási 

feladatokat végzel majd, általában csapatmunkában. 

Az első félévben bepillantást kaphatsz, hogy milyen úton képzeljük el a modern építésügy jövőjét, de 

megtudhatod, hogyan lesz az egyedi BIM állományokból 3D-s városmodell. Továbbá azt is láthatod, 

hogy mik a legújabb IT és adatgyűjtő eszközök, amik épített környezetünk jobb feltárását segítik, 

valamint az okos városi szolgáltatások építészeti vonatkozásaival is megismerkedhetsz. 

havi nettó 160 000 Ft javadalmazás 

2. szakasz: maximum 6 fő 

A második szakaszba azok kerülhetnek be, akik a legjobb minősítéssel teljesítik az első félév feladatait. 

2017 szeptemberétől kezdődően, három szemeszteren át az elsajátított ismeretek és tapasztalatok 

megosztását végzed majd valamelyik hazai felsőoktatási intézményben. Feladatod a korszerű eljárások 

és eszközök oktatása, gyakorlati kurzusok és terepi felmérések lebonyolítása, valamint a leglelkesebb 

hallgatók munkájának irányítása lesz, hogy ők is elsajátíthassák innovatív szemléletmódod alapjait. 

Eközben továbbra is részt vehetsz a Tudásközpont projektjeiben, vagy épp szakmai konferenciát és 

nyári egyetemet szervezel, irányt mutatva a következő generációk számára. 

szemeszterenként növekedve havi nettó 180 000 Ft, 200 000 Ft, 220 000 Ft javadalmazás 
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A jelentkezés módja és határideje 

A jelentkezéseket a kivalosag@lechnerkozpont.hu email címre kell elküldeni. Ha a küldött fájl mérete 

meghaladja az emailben csatolható méretet, akkor fájlküldő oldal használata ajánlott. A Lechner 

Kiválósági Program jelentkezési határideje: 2017. január 22., 23:59.  

 

A programban való részvétel feltétele 

A Lechner Kiválósági Programba építész, építészmérnök, építőművész, településmérnök, tájépítész 

vagy ezekhez szorosan kapcsolódó szakterületi MSc diplomával rendelkező, 35. életévüket 2017. 

január 31-ig be nem töltő fiatal szakemberek jelentkezhetnek. Kizáró ok, ha a jelentkező 

munkaviszonyban áll a Lechner Tudásközponttal vagy a Miniszterelnökséggel. 

 

A jelentkezés menete 

Ha a jelentkező megfelel a fentebbi feltételeknek, akkor az alábbiakat kell teljesítenie a programba 

való bekerüléshez: 

Online beadandó dokumentumok (egy összefűzött PDF állományban): 

- Szakmai önéletrajz (max. 2 db A/4-es oldal terjedelemben) – 20 pont 

- Legjelentősebb önálló alkotások, tervek, publikációk, konferencia-részvételek (portfólió, 

terjedelem nincs meghatározva) – 20 pont 

- Motivációs levél (max. 2 db A/4-es oldal terjedelemben) – 10 pont 

A beérkezett pályázatok értékelését a Lechner Tudásközpont szakemberei végzik. A Tudásközpont 

minden pályázatot elbírál, arról értesítést küld. 

az online beadandó dokumentumokból elérhető összes pontszám – 50 pont 

Személyes beszélgetés:  

A Lechner Tudásközpont a határidőre, helyes formai követelmények alapján beérkezett pályázatok 

benyújtóival, az előzetes értékelés alapján a legmagasabb pontszámot elért jelentkezőkkel, személyes 

beszélgetést szervez. 

Személyes beszélgetések helyszíne a Lechner Tudásközpont: 1111 Budapest, Budafoki út 59. E/3 épület.  

a személyes beszélgetés során megszerezhető maximális pontszám – 50 pont 
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A program megvalósításának időrendje  

Program meghirdetése:  2017. január 6. 

A jelentkezések benyújtása: 2017. január 22., 23:59 

Személyes interjúk:  2017. január 25-27.  (egyénileg egyezetett időpontban) 

Szerződések megkötése: 2017. február 1., 10:00  (helyszín a Lechner Tudásközpont irodája: 

 1111 Budapest, Budafoki út 59. E/3 épület) 

1. szakasz kezdete:  2017. február 1. 

1. szakasz vége:   2017. augusztus 18.  

2. szakasz kezdete:  2017. szeptember 4. 

2. szakasz vége:   2018. december 21. 

 

További információ a Lechner Kiválósági Programról, illetve a pályázat menetéről 

http://lechnerkozpont.hu/kivalosag 

 

 

Budapest 

2017. január 13. 

http://lechnerkozpont.hu/kivalosag

