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Munkatársat keresünk 

 
földmérési feladatok ellátására 

 

Iktatószám: BP/1401/01784-1/2022 

Ellátandó feladatok: 
Budapest Főváros Kormányhivatala Földhivatali Főosztály, Földmérési Osztály feladat-és hatáskörébe 
tartozó földmérési hatósági feladatok teljes körű ellátása a Budapest Főváros Kormányhivatala 
ügyrendjéről szóló 31/2020.(VII.31.) utasítás 17. számú melléklete II. Fejezet 4. pontja szerint. 

 
Jelentkezési feltételek: 

- Magyar állampolgárság 
- Cselekvőképesség; 
- Büntetlen előélet; 
- a) felsőoktatásban agrár képzési 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. 
 

Elvárt kompetenciák: 

 önálló munkavégzés 

 ügyfél-orientáltság,  

 jó kommunikációs és problémamegoldó képesség, 

 pontos,- precíz munkavégzés, 

 terhelhetőség 

 
A jelentkező elbírálásánál előnyt jelent: 

 hasonló területen szerzett tapasztalat 

 ingatlanrendező minősítés 

 azonnali munkakezdés 

 

Amit kínálunk: 

 Teljes munkaidő 

 Kormányzati szolgálati jogviszony 

 Határozatlan idejű jogviszony 

 Megfelelő bérezés 

 Cafetéria juttatás 

 Család- és gyermekbarát juttatási rendszer 

 Munkába járás támogatása 

 Stabil munkahely 
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A jelentkezés benyújtásának módja: 
Kérjük, hogy fényképes szakmai közigazgatási önéletrajzát és végzettségét, szakképzettségét igazoló 
okiratai másolatát, valamint az Adatkezelési nyilatkozatát elektronikus formában, az 
allas.humanpolitika@bfkh.gov.hu e-mail címre szíveskedjen eljuttatni. Az e-mail tárgyaként 
szíveskedjen feltüntetni: „Álláspályázat – földmérési feladatok”. 

 
A jelentkezéshez kérjük csatolni: 

 Szakmai önéletrajzát 

Letölthető: Önéletrajz 

 Iskolai végzettségeit, szakképzettségeit igazoló okiratok másolatait; 

 Nyilatkozatát, mely szerint a benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben foglalt személyes 
adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Letölthető: Adatkezelési tájékoztató 

 

Tájékoztatást nyújtó vezető: dr. Komáromy Emőkétől  telefonon +36 (1) 422-4520 telefonszámon, 

valamint a foldhivatal.bosnyakter@bfkh.gov.hu e-mail címen. 

 

A jelentkezés benyújtásának határideje: 2023. január 15. 

A jelentkezés elbírálásának határideje: 2023. január 20. 

 

Munkavégzés helye:  

1149 Budapest, Bosnyák tér 5 

 

Bővebb információ: https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=ilxj4z1mb6 
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