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Álláshirdetés 
 
Fejér Megyei Kormányhivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) 
bekezdése alapján 

pályázatot hirdet 
 
a Fejér Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 
Egészségbiztosítási Osztály 2.  jogi  szakügyintéző munkakör betöltésére. 
 
A kormánytisztviselői jogviszony időtartama: határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony.     
              
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: 8000 Székesfehérvár, József A. u. 42.  
 
Kinevezési feltételek: - magyar állampolgárság, - cselekvőképesség, - büntetlen előélet, - egyetem, 
jogász, - a jelentkező ne álljon a közigazgatási foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt, - 
erkölcsi bizonyítvány (pozitív elbírálás esetén 3 hónapnál nem régebbi) megléte, - vagyonnyilatkozat 
tételi eljárás lefolytatása. 
 
Képesítési és egyéb követelmények: - felsőoktatásban szerzett jogász szakképzettség.  

  
Az elbírálásnál előnyt jelent:  - jogi szakvizsga, - közigazgatási jogalkalmazói, bíróságok előtti peres 
képviseleti gyakorlat, - felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeret.  

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján 
a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 8. pontja alapján: Egészség- és 
nyugdíjbiztosítási feladatkör. 
 
Ellátja: a Fejér Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 
hatáskörébe utalt jogi (jogtanácsosi) feladatokat.   

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 
 
Elősegíti a közigazgatási szerv működésének eredményességét, közreműködik a törvényesség 
érvényre juttatásában, az igazgatási munka koordinálásában, segítséget nyújt a szervezeti egységeknek 
a jogok érvényesítéséhez, valamint a kötelezettségek teljesítéséhez, jogértelmezési kérdésekben 
véleményt ad. 
 
Részt vesz a döntések, intézkedések jogi szempontból történő előkészítésében és végrehajtásában. 
Közreműködik a közigazgatási szerv szerződéseinek, megállapodásainak előkészítésében, 
megkötésében, a Fejér Megyei Kormányhivatal belső szabályzatainak kidolgozásában, az 
egészségbiztosítási baleseti megtérítési igények érvényesítésében. 

Kormányzati szolgálati jogviszonya alapján képviseli a közigazgatási szervet peres és peren kívüli 
eljárásokban. 

Az elsőfokú határozatok ellen benyújtott fellebbezést az ügy összes iratával együtt felterjeszti a 
fellebbezés elbírálására jogosult hatósághoz és a fellebbezésről kialakított álláspontjáról nyilatkozik. 

Ellátja az adatvédelmi felelősi feladatokat. 
 

 



 

 
Jogállás, illetmény és juttatások: 
 
A kinevezésre 6 hónap próbaidő kikötésével kerül sor. A jogállásra, az illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Fejér Megyei 
Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.  
                        
Elvárt kompetenciák: Gyors és magas fokú önálló munkavégzésre való képesség, jogkövető 
magatartás, felelősségtudat, magas szintű szóbeli és írásbeli kifejező készség, együttműködési készség, 
határozottság, precizitás. 
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
 
A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott részletes szakmai önéletrajzot, 
iskolai végzettséget, szakképzettséget, erkölcsi bizonyítvány (pozitív elbírálás esetén, 3 hónapnál nem 
régebbi), továbbá a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a benyújtott önéletrajzában és 
mellékleteiben foglalt személyes adainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez 
hozzájárul. 
 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően 
betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 23.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mészáros Tiborné osztályvezető nyújt a 
22/535-006-os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
 
A jelentkezéseket a Fejér Megyei Kormányhivatalhoz postai úton lehet benyújtani. (8000 
Székesfehérvár, Szent István tér 9.) A beérkezett jelentkezések 2016. június 28-ig kerülnek 
elbírálásra.  
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye: Fejér Megyei Kormányhivatal honlapja 
 
 

 

 


