
A  HM KÖZIGAZGATÁSI ÁLLAMTITKÁRÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 

MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE 

 

A Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkára a közszolgálati tisztviselőkről szóló 

2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdés alapján  pályázatot hirdet a  

 

Honvédelmi Minisztérium  Humánpolitikai Főosztály 

Személyi Juttatások és Munkakör-gazdálkodási Osztály 

szakreferens 
 

munkakör betöltésére. 

 

A munkakört betöltő feladatai: 

 

 a Magyar Honvédség állományába tartozó, tartós és ideiglenes külföldi szolgálatot telje-

sítő és külföldön tanulmányokat folytató katonák, honvéd tisztjelöltek, honvéd altiszt-jelöltek, 

kormánytisztviselők és közalkalmazottak juttatásaival kapcsolatos jogszabályok, utasítások 

elkészítése, valamint ezekkel és ezek változásával összefüggésben tárcaszintű tájékoztató-

tervezetek, állásfoglalások, elemzések előkészítése; 

 a munkáltatót és munkavállalót érintő adózási és társadalombiztosítási témájú, törvé-

nyek és kormányrendeletek figyelemmel kísérése, az ezekkel kapcsolatos tárcaszintű rendele-

tek és utasítások előkészítése, a szükséges tájékoztató-tervezetek, állásfoglalások előkészítése; 

 a tárca költségtérítésekkel, valamint az illetményen kívüli szociális és jóléti juttatásokkal 

kapcsolatos rendelkezései, továbbá az ezekkel összefüggő elemzéseknek az előkészítése, elvi 

szakmai álláspontok kialakítása, vezetői döntés alapját képező javaslatok kidolgozása.  

 

 

Munkavégzés helye: 1055 Budapest, Balaton utca 7-11. 

 

Pályázati feltételek:  

 szakirányú felsőfokú iskolai végzettség (gazdasági,  közgazdasági, jogi ) 

 felhasználói szintű számítógép-ismeeret, 

 magyar állampolgárság; 

 büntetlen előélet; 

 A típusú nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása. 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 A Honvédelmi Minisztérium alárendeltségében, illetve a Magyar Honvédség állományá-

ban szerzett gyakorlat,  

 jogalkotásban, jogalkalmazásban szerzett szakmai tapasztalat, 

 angol, német vagy francia nyelvből  középfokú nyelvvizsga; 

 

Elvárt kompetenciák: 

elemző-, problémamegoldó képesség, csapatmunka, együttműködés.  

 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 

 a pályázó részletes, arcképpel ellátott  szakmai önéletrajzát; 

 motivációs levelet; 

 a képzettséget, végzettséget igazoló okiratok másolatát; 



 2 

 idegen nyelvismeretet tanúsító bizonyítvány másolatát; 

 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítványt; 

 nyilatkozatot a nemzetbiztonsági ellenőrzéshez történő hozzájárulásról; 

 korábbi munkajogviszonyok igazolásának másolatát.  

 

Illetmény és egyéb juttatások: 

 

Besorolása, illetményének és juttatásainak megállapítása a közszolgálati tisztviselőkről szóló 

2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései alapján történik. 

A pályázat benyújtásának módja és határideje: 

Postai úton, a pályázatnak a Honvédelmi Minisztérium címére történő megküldésével (1885. 

Budapest, Pf. 25. ) A borítékon kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: „HM  HFP szak-

referens munkakör”  

A pályázat benyújtásának határideje:  a pályázati felhívásnak a Nemzeti Közigazgatási Intézet 

„KÖZIGÁLLÁS” honlapján, illetve a Honvédelmi Minisztérium honlapján történő megjele-

nésétől számított 15. nap. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:  

A pályázatokat a benyújtásra előírt határidőt követő 15 napon belül a HM közigazgatási ál-

lamtitkár  által kijelölt előkészítő bizottság véleményezi. A bizottság véleménye alapján, a  

HM humánpolitikai főosztályvezető a pályázati feltételekkel rendelkező pályázókat a jelent-

kezési határidőt követő 21 napon belül meghallgatja, és javaslatát a közigazgatási államtitkár 

részére döntésre előterjeszti.  

A pályázók a pályázatuk eredményéről írásban kapnak tájékoztatást. 

A  munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázat elbírálását és a munkakörre vonatkozó feltételek teljesítését követően 

azonnal betölthető.  

A pályázati kiírással kapcsolatos további információt  Elek József alezredes,   a HM HPF 

személyi juttatások és munkakör-gazdálkodási osztályvezetője nyújt a   474-1173 telefonszá-

mon.  

 Budapest, 2012. március  23.    

 

 

 

 

                   Fodor Lajos sk. 

    HM közigazgatási államtitkár 


