
 

 

A Baranya Megyei Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály Projekt 

Osztályán JOGÁSZ munkakör betöltésére állást hirdet 

 

Az állami szolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű állami szolgálati 

jogviszony 

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

 

A munkavégzés helye: 7623 Pécs, József Attila u. 10. 

 
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

-  szerződések, szerződéstervezetek, egyéb okiratok elkészítése; 

-  a Projekt Osztály feladatkörébe tartozó jogi előkészítő, véleményező és végrehajtó 

feladatok elvégzése; 

- közbeszerzési és beszerzési eljárások előkészítése során a dokumentumok jogi 

szempontú véleményezése, szerződéstervezetek elkészítése; 

- a központosított közbeszerzési rendszer hatálya alá tartozó közbeszerzések teljes 

folyamatának koordinálása, az eljárások lebonyolításában való közreműködés,  

- a Kormányhivatal közbeszerzési eljárásai dokumentumainak elkészítésében, a 

közbeszerzési eljárások lebonyolításában való közreműködés 
 

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapításra és az egyéb juttatásokra az állami 

tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény (a továbbiakban: Áttv.), valamint a Baranya 

Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók. 

 

Pályázati feltételek: 

 magyar állampolgárság 

 cselekvőképesség 

 büntetlen előélet 

 a pályázó nem állhat a Kttv. 39. § (1) bekezdésében meghatározott 

bűncselekmények miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt 

 felsőoktatásban jogi képzési területen szerzett jogász szakképzettség 

 vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása 

 az Áttv. 5. § (2) bekezdésében meghatározott közigazgatási tanulmányok 

szakirányú szakképzettség vagy megszerzésének vállalása a kinevezéstől 

számított két éven belül 

 

 



 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 közbeszerzések bonyolításában szerzett gyakorlat, 

 közigazgatási szervnél szerzett tapasztalat  

 jogi szakvizsga  

 

Elvárt kompetenciák: 

 megbízhatóság 

 felelősségvállalás 

 problémamegoldó-, döntés-, és önálló munkavégzési képesség 

 csapatmunka 

 együttműködési képesség  

 pontosság  

 jó kommunikációs képesség 

 szakszerűség, jogszerűség betartása 

 felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeret  

 eredmény-orientáció 

 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 végzettséget igazoló okiratok másolata, 

 részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, a közszolgálati tisztviselők 

személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók 

személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati 

alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a 

tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012.(III.20.) Korm. 

rendelet 1. sz. melléklete szerint, 

 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy annak megkérésére 

vonatkozó igazoló szelvény másolata, 

 hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot az elbírálók 

megismerjék. 

 

A pályázati anyagot a Baranya Megyei Kormányhivatalhoz kizárólag elektronikus úton 

a projekt@baranya.gov.hu e-mail címre kell megküldeni. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 16. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 23. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018. április 3. 

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

Az állással kapcsolatos további információ Appelshoffer Anita osztályvezetőtől kérhető a 

+36/70/492-3195 telefonszámon. 


