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BELÜGYMINISZTÉRIUM 

 

 

 

 

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) 

bekezdése alapján  

pályázatot hirdet 

Belügyminisztérium  

Önkormányzati Koordinációs Iroda 

 

asszisztens  

munkakör betöltésére.  

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama: 

határozott idejű 2014. december 31. napig –ig tartó kormánytisztviselői jogviszony  

                         

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Budapest, 1051 Budapest, József Attila utca 2-4.  

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

Az iroda szakmai tevékenységében való aktív részvétel. Az önkormányzati 

fejlesztések figyelemmel kisérése során felmerülő háttér irodai feladatok ellátása, a 

szakértők támogatása.  

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati 

tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a 

"Kormánytisztviselők jogállásáról szóló" 2010. évi LVIII. törvény rendelkezései az 

irányadók.  
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Pályázati feltételek: 

         Magyar állampolgárság, 

         Cselekvőképesség, 

         Büntetlen előélet, 

         Felsőfokú képesítés,  

         Magyar állampolgárság,  

         Cselekvőképesség,  

         Büntetlen előélet,  

         Felhasználószintű számítógépes ismeretek irodai, prezentációs és 

projekttervező alkalmazások terén  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         Projekt asszisztensi gyakorlat  

         Magas szintű asszisztensi tapasztalat  

         Közigazgatási gyakorlat  

         Közigazgatási alapvizsga  

         közigazgatási szakvizsga  

         Államilag elismert nyelvvizsga elsősorban angol, francia vagy német 

nyelvek valamelyikéből  

Elvárt kompetenciák:  

         Jó szintű Nagyfokú önállóság és terhelhetőség,,  

         Jó szintű Képesség a team munkára,  

         Jó szintű Jó problémamegoldó képesség,,  

         Jó szintű Jó problémamegoldó képesség,,  

         Kiváló szintű Felelősségtudat,,  

         Kiváló szintű Alaposság,,  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         Részletes fényképes szakmai önéletrajz  

         Motivációs levél  

         Végzettséget és amennyiben van, nyelvtudást igazoló okirat(ok) 

másolata,  

         Az elvárt gyakorlatra vonatkozó referencialistát a referenciaszemély neve 

és elérhetősége megadásával  

         Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban szereplő adatokat az 

eljárásban résztvevők megismerhetik  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  



3/3 
 

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 14.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Számadó Róza nyújt, a 06 

1 441-1539 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
         Elektronikus úton Számadó Róza részére a oki@bm.gov.hu E-mail 

címen keresztül  

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A BM Önkormányzati Koordinációs Iroda vezetőjének javaslata alapján a BM 

közigazgatási államtitkára dönt a pályázat nyerteséről.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 17.  

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:  

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati 

kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, 

így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.  

  

 
 

 


