
 

Á L L Á S H I R D E T É S 

 

A Fejér Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztálya állást hirdet 1 fő részére  

INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI ÉS FÖLDFORGALMI SZAKÜGYINTÉZŐ 

munkakör betöltésére. 

 

Az állami tisztviselői jogviszony határozatlan idejű, 6 hónap próbaidő kikötésével. A jogviszony „Az állami 

tisztviselőkről" szóló 2016. évi LII. tv. (továbbiakban Áttv.) előírásai szerint kerül megállapításra.   

 

Állami szolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű állami szolgálati jogviszony. 

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

 

A munkavégzés helye:  Fejér Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály 

Földhivatali Osztály 

Székhely: 8000. Székesfehérvár, Várkörút 22-24. 

 

Az ellátandó feladatok ismertetése: 

 

Ingatlan-nyilvántartási és földforgalmi szakügyintézői feladatok körében ellátja a Fejér Megyei 

Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály illetékességi 

területén az ingatlan-nyilvántartással kapcsolatos fellebbezések, panaszbeadványok elbírálását, 

ellenkérelmeket és egyéb bírósági beadványokat készít. Bírósági tárgyalásokon ellátja a Fejér Megyei 

Kormányhivatal képviseletét. Figyelemmel kíséri a földhivatal tevékenységéhez kapcsolódó 

jogszabályokat, közreműködik azok egységes értelmezésében. 

 

Az állás betöltésének feltételei:  

 felsőoktatásban jogi képzési területen, igazságügyi igazgatási szakon szerzett szakképzettség, vagy jogi 

képzési területen szerzett jogász szakképzettség, vagy felsőoktatásban az államtudományi képzési 

területen szerzett szakképzettség 

 cselekvőképesség 

 magyar állampolgárság 

 büntetlen előélet (3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány) 

 

 

A jelentkezéshez szükséges iratok: 

 a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet szerinti szakmai önéletrajz  

 az iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet tanúsító okiratok másolatai 

 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 

 

Illetmény:  

Az állami tisztviselő besorolása az Áttv. 13. § (1) bekezdése alapján iskolai végzettsége, az állami szolgálati 

jogviszonyban eltöltött idő, valamint az Áttv. 1. melléklete szerint történik. 

A jelentkezés benyújtásának módja: 

A jelentkezést zárt borítékban postai úton, vagy személyesen egy példányban kell eljuttatni az alábbi címre: 

Fejér Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 

8000. Székesfehérvár, Várkörút 22-24. 

A borítékon szükséges feltüntetni: „Jelentkezés ingatlan-nyilvántartási és földforgalmi szakügyintéző 

munkakörre.” 

A jelentkezések elbírálásának rendje:  

A bizalmasan kezelt jelentkezések a benyújtási határidő lejáratát követően kerülnek elbírálásra. A kiválasztott 

jelentkezők a hivatali vezetőkkel személyes elbeszélgetésen vesznek részt. A jelentkezés eredményéről az 

elbírálástól számított 8 napon belül az érintettek írásban értesítést kapnak. 

A jelentkezés benyújtásának határideje: 2018.01.15. 

Az állás az elbírálást követően betölthető.   

 

Az álláspályázattal kapcsolatban tájékoztatás a 22/312-696-os telefonszámon kérhető. 

 

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.exe?docid=146781.214373

