
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) 

bekezdése alapján a  

 

Belügyminisztérium  

Európai Együttműködési Főosztálya 

 

pályázatot hirdet 

 

Európai Migrációs Hálózat (EMH) Nemzeti Kapcsolattartó Pont szakértő 

munkakör betöltésére.  

 

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama: 
Határozott idejű, várhatóan 2013. január 28-tól 2013. december 31-ig tartó 

kormánytisztviselői jogviszony.  

 

Foglalkoztatás jellege:  
Teljes munkaidő, heti 40 óra. 

 

A munkavégzés helye: 
Budapest, 1051 Budapest, József Attila u. 2-4.  

 

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

Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó 

feladatkörök: 

3. számú melléklet 35. pont: Európai uniós feladatkör  

 

Ellátandó feladatok, a munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 
 az EMH Nemzeti Kapcsolattartó Pont éves munkaprogramjának 

megvalósítása és a kapcsolódó feladatok folyamatos ellátása,   

 rendszeres kapcsolattartás és egyeztetés az EMH Nemzeti 

Kapcsolattartó Pontjának többi tagjával, 

 kapcsolattartás a nemzeti hálózat tagjaival, 

 tanulmányok, jelentések készítése, 

 nemzeti ülések megszervezése, lebonyolítása,  

 jelentések összeállítása, ad-hoc megkeresések megválaszolása,  

 migrációval és menekültüggyel kapcsolatos háttéranyagok, jelentések és 

prezentációk készítése, megtartása, dokumentumok véleményezése, 

 részvétel a SOLID Alapokkal kapcsolatos feladatok ellátásában, különös 

tekintettel a beérkező pályázatok értékelésében való részvételre. 

 

 



Jogállás, illetmény és juttatások: 
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.  

 

Pályázati feltételek: 
 magyar állampolgárság, 

 cselekvőképesség, 

 büntetlen előélet, 

 főiskola, egyetem - egyetemi szintű jogász, vagy közgazdász, vagy 

nemzetközi kapcsolatok szakértő végzettség, vagy egyetemi, vagy 

főiskolai szintű államigazgatási szakképzettség,  

 felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),  

 C típusú nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása,  

 vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

 felsőfokú nyelvvizsgával igazolt tárgyalóképes angol nyelvtudás. 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
 európai uniós területen szerzett szakmai tapasztalat, az Európai Unió jog- 

és intézményrendszerének ismerete, 

 hazai közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat, 

 a belügyi ágazat ismerete, 

 projektmenedzsment tapasztalat, 

 a német vagy a francia nyelv ismerete. 

 

Elvárt kompetenciák:  
 nagyfokú terhelhetőség,  

 rugalmasság,  

 precizitás,  

 jó alkalmazkodási, együttműködési képesség,  

 csoportmunkára való alkalmasság,  

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
A pályázathoz részletes szakmai önéletrajzot, valamint motivációs levelet 

kérünk csatolni.  

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban 2013. január 28-tól tölthető be. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. január 21.  



A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Molnár Tamás 

osztályvezető nyújt a 36-1-441-1968-os telefonszámon és a 

tamas.molnar@bm.gov.hu vagy az euefo@bm.gov.hu e-mail címen. 

 

A pályázatok benyújtásának módja:  
Elektronikus úton az euefo@bm.gov.hu címen keresztül.  

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A beérkezett pályázatokat a Belügyminisztérium szakértő munkatársaiból álló 

szakmai bíráló bizottság értékeli. A kiválasztott pályázókat a bizottság szóbeli 

interjún hallgatja meg. A pályázat eredményéről a pályázók elektronikusan, 

az elbírálásra előírt határidőt követő 8 napon belül írásban értesítést kapnak.  

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. február 20.  
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