
A 

Veszprém Megyei Kormányhivatal 

 
a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 83. § (1) bekezdése 

alapján pályázatot hirdet 
 
 

a Földhivatali Főosztály  
Földhivatali Osztály 3.-nál (pápai körzet) 

 

ingatlan-nyilvántartási ügyintéző 

feladatkör betöltésére. 
 

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama: 

Határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony. 

 

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

 

Munkavégzés helye: 

8500 Pápa, Kisliget u. 9. 

 
Ellátandó feladatok: 

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény és a végrehajtására kiadott 
rendelet, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 
törvény és a hatályos jogszabályok keretei között az ingatlan adataiban 
bekövetkezett változások, az ingatlanhoz kapcsolódó jogok, jogilag jelentős tények 
ingatlan-nyilvántartási adatbázisban való számítógépi átvezetése, az ingatlanügyi 
hatósági döntések (határozatok, végzések) meghozatala, intézkedések megtétele. 
Az osztatlan közös tulajdon felszámolásáról szóló 2020. évi LXXI. törvényben és a 
végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott feladatok ellátása. Ingatlan-
nyilvántartási statisztikai adatok gyűjtése, adatszolgáltatás. Az ügyfelek részére – a 
jogszabályok keretei között – felvilágosítás, tájékoztatás biztosítása; közreműködés 
az ügyfélszolgálati feladat-ellátásban. Egyes iratkezelési feladatok ellátása. 
 
A feladatkörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály feladat- és hatáskörébe 
tartozó ügyekben az érdemi döntések előkészítése. 
 

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati 

igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, valamint a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.   

 
 

Pályázati feltételek: 



• Magyar állampolgárság, 

• Cselekvőképesség, 

• Büntetlen előélet,  

• Felsőfokú képesítés, felsőoktatásban szerzett szakképzettség, 

• Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, 

• Nem áll közigazgatási foglalkoztatás eltiltás hatálya alatt. 

 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  

• Jogász szakképzettség; főiskolai szintű ingatlan-nyilvántartási szervező, 

igazságügyi ügyintéző, államigazgatási és szociális igazgatási 

felsőoktatásban szerzett szakképzettség; közigazgatás-szervező 

szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség, 

• Az ellátandó szakterületen szerzett szakmai tapasztalat és gyakorlati idő, 

• Közigazgatási gyakorlat, 

• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete, 

• B kategóriás vezetői engedély és gépjárművezetői gyakorlat. 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  

• Fényképpel ellátott, a pályázó személyi adatait tartalmazó, részletes 

szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint, 

• Motivációs levél, 

• Iskolai végzettséget, és egyéb végzettséget/ismeretet, nyelvismeretet 

igazoló dokumentumok másolata, 

• Három hónapnál nem régebbi speciális hatósági erkölcsi bizonyítvány, 

mely igazolja, hogy büntetlen előéletű, valamint nem áll a kormányzati 

igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 82. §. (2) bekezdésében 

meghatározott büntetőeljárás hatálya alatt, és vele szemben a (4) 

bekezdésben meghatározott kizáró okok nem állnak fenn, 

• Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők 

megismerhetik. 

 
A feladatkör betölthetőségének időpontja:  
A feladatkör legkorábban július 1. napján betölthető. 

 
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 14. 
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Bita József 

főosztályvezető nyújt a 88/577-010-es telefonszámon.  

 
A pályázatok benyújtásának módja:  

 

• A pályázatot a csatolandó iratokkal együtt, a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztályára (8200 Veszprém, 

Megyeház tér 1.) kell postai úton benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 



adatbázisban szereplő azonosító számot: VE/71/02014-1/2021, valamint a feladatkör 

megnevezését: ingatlan-nyilvántartási ügyintéző. 

 

• Elektronikus úton: a Veszprém Megyei Kormányhivatal Jogi, Humánpolitikai és 

Koordinációs Főosztály vemkh.jog.human.koordinacio@veszprem.gov.hu e-mail 

címére. 

 

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:  

 

A beküldött pályázatok alapján kiválasztásra kerülnek azok a személyek, akik a 

hivatali vezetőkkel személyes konzultáción vesznek részt. A kinevezési jogkör 

gyakorlója legkésőbb a pályázatok benyújtásának határidejét követő 10 napon belül 

dönt. A pályázat eredményéről a döntéstől számított 8 munkanapon belül a pályázót 

írásban értesítjük. A kormányzati szolgálati jogviszony létesítésekor 6 hónap 

próbaidő kerül kikötésre. 

 
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 24. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 

www.kozigallas.hu 
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