
 

 

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium  

 

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

bekezdése alapján  

pályázatot hirdet 

a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium  

Kormányirodát Irányító Helyettes Államtitkárságának Kormányirodáján 

 

oktatási szakreferens 

munkakör betöltésére.  

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony  

 

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

1055 Budapest, Kossuth tér 2-4.  

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

rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 

III. melléklet 59. pont: Jogi és igazgatási feladatkör  

Ellátandó feladatok: 

Az oktatási igazgatás és az oktatáspolitika szakterületét érintően:- a kormány-

előterjesztések és a miniszteri rendelettervezetek előzetes szakmai és közigazgatási 

egyeztetésének koordinálása a minisztériumon belül;- a Kormány munkatervével és 

döntéseivel összefüggő igazgatási műveletek ellátása, a döntések végrehajtásának 

ellenőrzése;- a benyújtásra megküldött törvényjavaslatok és országgyűlési 

határozati javaslatok ellenőrzése a jogszabályszerkesztési követelmények alapján;- 

a Kormány és a Közigazgatási Államtitkári Értekezleten részt vevő állami vezető 



számára felkészítő anyagok készítése;- a Kormány döntéseinek előkészítése;- a 

Magyar Közlönyben megjelenő jogszabályok és egyéb dokumentumok lektorálása.  

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

Kormányzati tevékenység összehangolásával kapcsolatos feladatok ellátása, 

koordináció, jogszabály-véleményezés, egyedi ügyek intézése.  

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, 

 Egyetem, főiskola (jogász végzettség vagy igazgatásszervező 

szakképzettség),  

 Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,  

 Felhasználói szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),  

 Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),  

 Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP,  

 C típusú nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása,  

 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
 A központi közigazgatásban vagy az oktatásirányításban szerzett szakmai 

tapasztalat megléte - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,  

Elvárt kompetenciák:  

 Jó szintű problémamegoldás,  

 Kiváló szintű szakmai ismeretek alkalmazása,  

 Jó szintű kezdeményezőkészség,  

 Jó szintű csapatmunka,  

 Jó szintű kommunikáció,  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 A közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél 

foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi 

nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és a közszolgálati 

statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes 



szabályokról szóló 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. számú 

mellékletében meghatározott minta szerinti, a szakmai életutat részletesen 

bemutató magyar nyelvű önéletrajz  

 Motivációs levél  

 Végzettséget, képesítést igazoló okiratok (beszkennelt) másolata  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2013. szeptember 1. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. augusztus 5.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Palik Edit 

főosztályvezető asszony nyújt, a 06-795-6158 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
 Elektronikus úton a Személyügyi és Biztonsági Főosztály részére az 

allaspalyazatok@kim.gov.hu e-mail címen keresztül  

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 

Az előszűrés az önéletrajz és a motivációs levél alapján történik. A személyes 

meghallgatásra behívottak közül a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt a 

foglalkoztatott személyéről. A személyes meghallgatáson eredetben bemutatandó 

iratok: végzettséget, képesítést igazoló oklevelek, bizonyítványok, valamint a 

három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. augusztus 31.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
 www.kozigallas.gov.hu 

 


