
Belügyminisztérium 
                        

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

 
pályázatot hirdet 

Belügyminisztérium  
Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztály 

 

jogi referens 

munkakör betöltésére. 

 

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama: 

Határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony 
 
Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

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 59/I. pont: jogi és igazgatási feladatkör 

 

Ellátandó feladatok: 

A Belügyminisztérium (BM) közbeszerzési eljárásainak előkészítésével, 
lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátása, szerződések jogi 
vizsgálata, a BM fejezet gazdálkodással összefüggő jogi szabályozása és 
jogszabályok véleményezése. 

 



A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

A BM által lefolytatott – költségvetési vagy uniós társfinanszírozású –
közbeszerzési eljárások tekintetében: a közbeszerzési eljárások 
előkészítésében, illetőleg az előkészítő és bíráló bizottság közbeszerzési-
jogi szakértelmet biztosító tagjaként a közbeszerzési eljárások 
lebonyolításában történő részvétel. 

A szerződések jogi vizsgálata tekintetében: polgári jogi és támogatási 
szerződések véleményezése, elkészítése, jogi vizsgálata. 

Jogi szabályozás és a jogszabályok véleményezése tekintetében: a BM 
fejezet gazdálkodással összefüggő jogi szabályozása és közigazgatási 
koordináció keretében előterjesztések véleményezése. 

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, 

 jogi egyetemi végzettség, 

 legalább kétéves, jogi területen és legalább egyéves, közbeszerzési 
területen szerzett tapasztalat,  

 felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 

 vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

 önálló munkavégzés, pontosság, felelősségtudat, együttműködési 
készség. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
 

 jogi szakvizsga, 

 OKJ-s közbeszerzési referens képzettség, 

 központi közigazgatási területen szerzett szakmai tapasztalat, 

 az államháztartás pénzügyi-jogi területén szerzett gyakorlat, 

 az Európai Unió által társfinanszírozott projektek terén szerzett 
tapasztalat, 

 nyitottság, érdeklődés pénzügyi terület iránt. 

 



A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

A pályázathoz részletes fényképes szakmai önéletrajzot (telefon és e-mail 
elérhetőség megjelölésével) és motivációs levelet kell csatolni. (A 3 
hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a nyertes pályázónak 
legkésőbb az állás betöltésekor kell eredetben benyújtania.) A pályázatra 
történő jelentkezéskor kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. január 15. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Storcz Gábor 
főosztályvezető-helyettes nyújt a gabor.storcz@bm.gov.hu e-mail címen 
vagy a 06-1-441-1027-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
 
Elektronikus úton Vígh Viktória részére a viktoria.vigh@bm.gov.hu e-mail 
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 írásos 
(elektronikus) értesítést kapnak. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. február 15. 
 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a 

www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium honlapon szerezhet. 
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