
  Vidékfejlesztési Minisztérium 
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) 

bekezdése alapján  

pályázatot hirdet a 

Vidékfejlesztési Minisztérium  

Földügyi és Térinformatikai Főosztályán 

 

2 fő földforgalmi főfelügyelő 

munkakör betöltésére.  

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony  

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Budapest, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.  

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. 

rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 

3. számú melléklet 45. pontja  

Ellátandó feladatok: 

Szakmai segítségnyújtás a földhivatalok részére a mező- és erdőgazdasági földek 

forgalmáról szóló törvény végrehajtása, az egységes joggyakorlat kialakítása 

érdekében. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvénnyel, és az 

ahhoz kapcsolódó jogszabályokkal összefüggésben érkező beadványok, panaszok 

kivizsgálása; A mező- és erdőgazdasági földeket érintő esetleges jogsértő 

magatartás, jogügylet feltárásában, törvénysértés esetén a szükséges eljárás 

kezdeményezésében való részvétel; A földhivatalok szakmai felügyeletének, 

irányításának és ellenőrzésének ellátásában való részvétel.  

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

Ingatlan-nyilvántartási, földmérési és térképészeti, földminősítési és földvédelmi, 

földhasználati nyilvántartási feladatkör  

Jogállás, illetmény és juttatások: 



A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati 

tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a 

"Kormánytisztviselők jogállásáról szóló" 2010. évi LVIII. törvény, a(z) 

Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.  

Pályázati feltételek: 

 Magyar állampolgárság, 

 Cselekvőképesség, 

 Büntetlen előélet, 

 Főiskola, illetve egyetem, a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól 

szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 3. melléklet 45. pontjában 

meghatározott, az I. besorolási osztályhoz kötött végzettség,  

 Felhasználói szintű számítógépes ismeretek,  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
 Jogász, ingatlan-nyilvántartási szervező vagy államigazgatási 

szakképzettség, valamint megyei vagy járási földhivatalnál töltött 

legalább 3 éves szakmai gyakorlat.  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 Részletes szakmai önéletrajz  

 A pályázó által hivatkozott okiratok másolatai  

 Nyilatkozat arról, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén az alkalmazás 

feltételeként előírt, büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítványt 

legkésőbb a kinevezés napjáig eredetiben bemutatja  

 Nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban résztvevők megismerhetik a pályázó 

anyagait.  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. március 10.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Nagy Olga 

főosztályvezető-helyettes (Földügyi és Térinformatikai Főosztály) nyújt, a 06-

1/795-2190-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
 Elektronikus úton "földforgalmi főfelügyelő" megjelöléssel a Személyügyi 

és Igazgatási Főosztály személyügyi referense részére a 

balazs.pasztor@vm.gov.hu E-mail címen keresztül  

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 



A kiírásában megjelölt feltételeknek megfelelő pályázatok előzetes szűrését 

követően személyes meghallgatásra kerül sor. A munkáltatói jogkör gyakorlója 

dönt a munkakör betöltéséről. A pályázati eljárás eredményéről a pályázók írásban 

tájékoztatást kapnak. A pályázatban csak a kiírás feltételeinek mindenben 

megfelelő, határidőre beérkezett dokumentumokkal rendelkező pályázó vesz részt. 

Hiánypótlásnak nincs helye. A pályáztató a pályáztatás eredménytelenné 

nyilvánítási jogát fenntartja.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. március 30.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
 http://kormany.gov.hu/ - 2014. február 18. 

 https://kozigallas.gov.hu/ - 2014. február 18. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a 

http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium honlapon szerezhet.  
 


