
   

A  

 

ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 

 

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 83. §-a alapján  

pályázatot hirdet 

a 

Földhivatali Főosztály 

Földmérési és Földügyi Osztályán 

földmérési és térképészeti feladatok 

ellátása érdekében  

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama: 

Határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony (próbaidő 6 hónap) 

 

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Zala megye, elsősorban Nagykanizsa-Letenye térsége 

Az álláshelyen ellátandó feladatkörök: 

Földmérési és térképészeti feladatkör 

Ellátandó feladatok: 

A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. § b) –h) pont szerint ellátja az alábbi feladatokat: 

a földhasználati nyilvántartással, 

a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről és a mezőgazdasági 

üzemközpontokról vezetett nyilvántartással (a továbbiakban: földműves nyilvántartás), 

a földmérési és térképészeti állami alapfeladatokkal és alapmunkákkal – ide nem értve a 

honvédelmi célú földmérési és térképészeti tevékenységet – a földméréssel, térképészettel, 

távérzékeléssel, térinformatikai rendszerek működtetésével és az államhatárral kapcsolatos 

nemzetközi kötelezettségekkel, 

a földminősítéssel, a földvédelemmel, a földhasznosítási előírások érvényesülésével, a 

földtulajdoni és a földhasználati előírások érvényesülésével, a földforgalommal, a 

telekalakítással összefüggő feladatok ellátása. 



Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 

2018. évi CXXV. törvény és a Zala Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata 

rendelkezései az irányadók.  

  

Pályázati feltételek: 

- Magyar állampolgárság, 

- Cselekvőképesség, 

- Büntetlen előélet (a Kit. 82.§ szerinti 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány). 

 

Szükséges végzettség: 

Felsőfokú végzettség esetén: 

a) felsőoktatásban agrárképzési területen földmérő és földrendező mérnöki szakon szerzett 

szakképzettség, vagy 

b) felsőoktatásban műszaki képzési területen földmérő és térinformatikai mérnöki szakon 

szerzett szakképzettség, vagy 

c) felsőoktatásban szerzett okleveles építőmérnöki, okleveles erdőmérnöki, okleveles 

bányamérnöki vagy okleveles térképész, építőmérnöki szakterületen szerzett üzemmérnöki 

vagy mérnöki szakképzettség, ha rendelkezik a földmérési és térképészeti tevékenység 

végzéséhez szükséges szakképzettségről szóló miniszteri rendeletben meghatározott számú 

kredittel, vagy 

d) felsőoktatásban szerzett informatikai-képzési területen mérnökinformatikus szakon szerzett 

szakképzettség, vagy műszaki földtudományi szakon szerzett szakképzettség, ha rendelkezik a 

földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges szakképzettségről szóló 

miniszteri rendeletben meghatározott számú kredittel. 

Érettségi végzettség esetén: 

a) érettségi végzettség és az OKJ szerinti a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen 

szerzett szakképesítés, vagy 

b) földmérési ágazati tevékenységet végző szakközépiskolában szerzett érettségi végzettség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

- Fényképpel ellátott, a pályázó személyi adatait tartalmazó, részletes szakmai 

önéletrajz a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a 

közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi adataira vonatkozó 

szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek 

nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint 

(https://kozigallas.gov.hu/oneletrajz%20sablon%20v1.7%20KSZF.xlsx) 

- motivációs levél  

- iskolai végzettséget, idegen nyelv tudását igazoló okmányok másolatai  

- nyilatkozata, mely szerint benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben foglalt 

személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul; 

 

https://kozigallas.gov.hu/oneletrajz%20sablon%20v1.7%20KSZF.xlsx


 
 
 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

Munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

A Zala Megyei Kormányhivatal család- és gyermekbarát juttatási és támogatási rendszert 

működtet (pl. gyermeknevelési támogatás, iskolakezdési támogatás, munkába járáshoz és 

bankszámla használathoz költségtérítést biztosított stb.)  A cafeteria juttatás éves összege 

2020-ban bruttó 200.000 Ft. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 31.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bagladi Márk nyújt, 

bagladi.mark@zala.gov.hu, illetve a 70/643-94-88-os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  

- Postai úton, a pályázatnak a Zala Megyei Kormányhivatal címére történő 

megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső utca 10. ). Kérjük a borítékon 

feltüntetni a feladatkör megnevezését 

vagy 

- Elektronikus úton Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott asszony részére címezve a 

humanpolitika@zala.gov.hu e-mail címen keresztül. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. szeptember  

 

A jelentkezés elbírálásának módja, rendje: 

A munkáltató a feladat elvégzésére a jogszabálynak megfelelő végzettséggel rendelkező 

jelöltek közül - személyes elbeszélgetés alapján - választja ki a felvételre javasolt jelöltet. A 

jelölt kiválasztását követően felvételi kezdeményezési és jóváhagyási folyamat után kerül 

felvételre a jelentkező. 
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