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Jogi és Koordinációs Főosztály,  
Jogi és Perképviseleti Osztály  

 
jogi referens 

munkakör betöltésére.  

 

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama: 
határozott idejű, előreláthatóan 2018. február 5-ig tartó állami szolgálati jogviszony.  
 
Foglalkoztatás jellege:  
Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 
Budapest, 1139 Budapest, Teve utca 1/A-C 
 
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet 
alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 

A Korm. rendelet 1. számú melléklet 26. Jogi és perképviseleti feladatkör 

Ellátandó feladatok: 
Perképviseleti tevékenység, bíróságok előtti eljárás, elektronikus kapcsolattartás, a Kormányhivatal és 
a fővárosi kerületi hivatalok hatáskörébe tartozó hatósági ügyekben valamint a működéssel 
összefüggő más ügyekben, a peres és nemperes eljárásokban való részvétel, a megítélt perköltség és 
más követelés érvényesítése. 
 
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök 
Jogszabályi változások folyamatos figyelemmel kísérése.  
Kapcsolattartás a Hivatal munkatársaival és az illetékes külső szervekkel.  
 
Jogállás, illetmény és juttatások: 
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. 
törvény, valamint a kormányhivatal közszolgálati szabályzata az irányadó.  
                         
A munkakör betöltésének feltételei: 

• magyar állampolgárság 
• cselekvőképesség 
• büntetlen előélet 
• jogi egyetemi végzettség 

Az elbírálásnál előnyt jelent: 
• jogi szakvizsga  
• szerződés szerkesztésben szerzett tapasztalat  
• közigazgatásban vagy peres eljárásban szerzett szakmai tapasztalat 
• polgári jogi ügyekben szerzett tapasztalat  
• ügyvédi irodában szerzett gyakorlat 
• közigazgatási munkatapasztalat 

 
Elvárt kompetenciák: 

• felelősségtudat 
• önállóság 
• rugalmasság 
• megbízhatóság 

A jelentkezéshez csatolni kell: 
• Részletes, fényképes szakmai önéletrajz, illetve közszolgálati önéletrajz 
• Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratok másolatai 



• Nyilatkozat büntetlen előéletről 
• Nyilatkozat, mely szerint benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben foglalt személyes 

adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A jelentkezések elbírálását követően. 
 
A jelentkezés benyújtásának határideje: 2017. január 25. 

A jelentkezés benyújtásának módja:  
Elektronikus úton dr. Józsa Fábián főosztályvezető részére a jozsa.fabian@bfkh.gov.hu e-mail címre.  
Az e-mail tárgyaként kérjük feltüntetni: „Álláshirdetés”.  
Postai úton Budapest Főváros Kormányhivatala Humánpolitikai Főosztálya címére történő 
megküldéssel (1056 Budapest, Váci utca 62-64.). A borítékon kérjük feltüntetni „Álláshirdetés jogi 
referens”. 
 
A jelentkezés elbírálásának módja, rendje: 
A bizalmasan kezelt jelentkezések a benyújtási határidőt követő 15 napon belül kerülnek elbírálásra. A 
kiválasztott jelentkezők személyes interjún vesznek részt, ahol szakmai és személyes 
rátermettségüket vizsgáljuk. A jelentkezők elektronikusan értesítést kapnak. 

A jelentkezés elbírálásának határideje: 2017. február 10. 
 
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A kinevezés feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány benyújtása. 
Próbaidő: 6 hónap. 
 


