
 

 

 

A Heves Megyei Kormányhivatal 

 

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

pályázatot hirdet 

 

a Jogi és Humánpolitikai Főosztály 

 

koordinációs referens 
 

munkakör betöltésére 

 

Az állami szolgálati jogviszony időtartama: 

 

Határozatlan idejű állami szolgálati jogviszony. 

 

Foglalkoztatás jellege:  

 

Teljes munkaidő  

 

A munkavégzés helye: 

 

A Heves Megyei Kormányhivatal székhelye (3300 Eger, Kossuth L. u. 9.) 

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

 

A Heves Megyei Kormányhivatal koordinációs jogkörébe tartozó feladatok ellátása, különös 

tekintettel a személyes adatok védelme és a közérdekű adatok nyilvánosságát érintő feladatok, 

Heves megye közigazgatási szereplőivel összefüggő szakmai kapcsolattartási feladatok, 

illetve Heves megye közigazgatási reálfolyamatainak elemzésével összefüggő feladatok 

ellátására. 

 

Jogállás, illetmény és juttatások: 

 

A jogállásra, valamint az illetmény megállapítására és a juttatásokra az állami tisztviselőkről 

szóló 2016. évi LII. törvény rendelkezései az irányadók.  

 

Pályázati feltételek: 

 

Magyar állampolgárság, 

Cselekvőképesség, 

Büntetlen előélet, 

Felsőfokú képesítés,  

Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

 

Felsőfokú végzettség: az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X.20.) 

Korm. rendelet 1. sz. melléklet 28. pontjának megfelelő felsőfokú végzettségek.  

 

http://www.kormanyhivatal.hu/download/e/64/e3000/palyazat_fogyvedelmi_szakugyintezo.pdf#page=1
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A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 

közigazgatási, államtudományi, vagy jogi szakképzettség  

precizitás, kiváló problémamegoldó készség, analitikus gondolkodás 

energikus, agilis, nyitott személyiség, 

terhelhetőség 

közéleti tájékozottság, közigazgatási és kormányzati tevékenység, valamit társadalmi 

folyamatok iránti érdeklődés 

pályakezdő fiatalok jelentkezését is várjuk 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 

A pályázó szakmai életútját részletesen bemutató fényképes önéletrajz a 45/2012. (III.20.) 

Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint,  

legmagasabb iskolai végzettséget igazoló okirat másolata,  

nyilatkozat büntetlen előéletről,  

nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.  

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:  

 

A munkakör 2018. április 16-tól tölthető be. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 14.  

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Fónagy-Virág Ákos jogi és 

humánpolitikai főosztályvezető nyújt a fonagy-virag.akos@heves.gov.hu email címen.  

 

A pályázatok benyújtásának módja:  

 

A pályázat kizárólag elektronikus úton nyújtható be dr. Fónagy-Virág Ákos jogi és 

humánpolitikai főosztályvezető részére a koordinacio@heves.gov.hu email címre.  

 

A pályázat benyújtásakor a pélyázónak hivatkoznia kell a betölteni kívánt munkakörre. 

Pályázati dokumentumként kizárólag pdf. vagy doc (docx) formátumú elektronikus 

dokumentumok nyújthatók be. A határidőn túl, illetve a megadottól eltérő formátumban 

benyújtott pályázat, illetve a pályázat bármely mellékletének hiánya automatikusan és külön 

értesítés nélkül a pályázat figyelmen kívül hagyását eredményezheti. 

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 

 

A pályázat alaki feltételeinek megfelelő jelentkezést benyújtó jelöltek kétlépcsős 

kiválasztásban vesznek részt.   

 

A kiválasztási folyamat első részében a jelölt írásbeli feladatokat old meg (kompetenciát mérő 

tesztkérdések, írásbeli kommunikációt mérő feladatok). 

A kiválasztási folyamat második részében kizárólag az első részben megfelelt jelöltek 

személyes interjún vesznek részt. 
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A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 6. 

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

 

A jogviszony létesítéséhez 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges, 

amelyet azonban a jelentkezéskor nem kell benyújtani.  

 

A határidőn túl benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A pályázatokat 

csak akkor tekintjük érvényesnek és kerülnek elbírálásra, amennyiben valamennyi jelen 

felhívásunkban feltüntetett formai és tartalmi feltételnek megfelelnek. A kiírt munkakörre 

határozott idejű állami szolgálati jogviszonyt létesítünk 6 hónap próbaidő kikötésével. 

Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy eredménytelen pályázat esetén amennyiben pályázati 

anyagukban külön mellékelt nyilatkozattal kifejezetten kérik önéletrajzuk egy később 

megüresedő pozíció betöltése érdekében bekerül a Kormányhivatal kiválasztási adatbázisába 

legfeljebb 6 hónapos időtartamra. Ha ilyen nyilatkozatot a pályázó nem tesz, akkor 

eredménytelen pályázat esetén pályázati anyaga az adatvédelmi előírásoknak megfelelően  

megsemmisítésre kerül.  

 

Az adatkezelés hozzájáruláson alapul, hozzájáruló nyilatkozatában foglaltakkal Ön 

kifejezetten, írásban hozzájárul az önéletrajzában foglalt valamennyi személyes adatának 

kezeléséhez. Az önéletrajz részletes tartalmát a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. 

melléklete szabályozza. Az adatokat a Jogi és Humánpolitikai Főosztály toborzási adatbázisát 

kezelő munkatársai dolgozhatják fel, valamint kizárólag ők és az  

esetlegesen megüresedő pozíció szerinti szervezeti egység vezetői ismerhetik meg. 

Tájékoztatjuk, hogy Ön tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti 

személyes adatainak helyesbítését, törlését, zárolását, illetve adatainak a megjelölt célra vagy 

annak egy részére történő kezelésének megszüntetését. Tájékoztatjuk, hogy a további 

együttműködést bármikor, indokolás nélkül megtagadhatja. Az adatkezeléssel kapcsolatban 

Önt megilletik az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 

évi CXII. Tv-ben biztosított jogorvoslati lehetőségek (21.-22 §).  

 


