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Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal 

 

a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 83. § (1) bekezdése alapján 

pályázatot hirdet 

 

jogi referens 

álláshely betöltésére 

 

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama: 

Határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony 

 

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

 

A munkavégzés helye: 

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal 

Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály 

Jogi és Perképviseleti Osztály 

3525 Miskolc, Városház tér 1. 

 

Az álláshelyen ellátandó feladatok: 

Jogi és perképviseleti feladatok 

 

Az álláshelyen ellátandó feladatokhoz tartozó főbb tevékenységi körök: 

A Kormányhivatal érintettségében indult közigazgatási (köztük kormányzati szolgálati jogviszonnyal 

kapcsolatos), illetve munkaügyi, polgári peres, valamint peren kívüli eljárások, továbbá a más 

hatóságok előtti eljárások keretei között a Kormányhivatal jogi képviseletének ellátása. 

A Kormányhivatal által kötendő szerződések előkészítése, szerkesztése, jogi véleményezése. 

Jogszabály-tervezetek, illetve közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezeteinek észrevételezése, 

jogalkotási és jogszabály-módosítási javaslatok kezdeményezése, véleményezése. 

 

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló  

2018. évi CXXV. törvény, a kormányzati igazgatási létszámgazdálkodásról, valamint a kormányzati 

igazgatási szerveket és azok foglalkoztatottjait érintő egyes személyügyi kérdésekről szóló  

88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet, továbbá a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal  

Közszolgálati Szabályzatáról szóló 15/2022. (IV.28.) utasítás rendelkezései az irányadók. 

 

Pályázati feltételek: 

- magyar állampolgárság; 

- cselekvőképesség; 

- büntetlen előélet; 

- felsőoktatásban jogi képzési területen szerzett jogász végzettség; 

- összeférhetetlenségi eljárás lefolytatása; 

- vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása; 

- jogi szakvizsga megszerzésének vállalása a kinevezéstől számított 2 éven belül; 

- MS Office irodai alkalmazások és levelező rendszerek felhasználói szintű ismerete. 
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A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

- jogi szakvizsga; 

- az ellátandó szakterületen szerzett szakmai tapasztalat és gyakorlati idő; 

- bírói (bírósági fogalmazói, bírósági titkári), ügyvédi (ügyvédjelölti), jogtanácsosi gyakorlat. 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

- fényképpel ellátott, a pályázó személyi adatait tartalmazó részletes szakmai önéletrajz a 

közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati 

alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a 

kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV. 23.) Korm. 

rendelet 1. melléklete szerint; 

- motivációs levél; 

- három hónapnál nem régebbi – a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 82. §-a 

szerinti kizáró okot nem tartalmazó (speciális) – hatósági erkölcsi bizonyítvány; 

- iskolai, illetve egyéb végzettséget, idegennyelv-tudást igazoló okmányok másolatai; 

- nyilatkozat, mely szerint a benyújtott önéletrajzban és mellékleteiben szereplő személyes 

adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul; 

- írásbeli felhatalmazás a pályázatot elbírálók részére a pályázó személyes adatainak 

megismerésére és az elbírálási időszak alatti tárolására; 

- nyilatkozat annak tudomásulvételéről, hogy az álláshelyi feladat vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettség alá esik; 

- nyilatkozat összeférhetetlenségről. 

 

Az álláshely betölthetőségének időpontja: 2023. április 15. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. március 20. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Czikrayné dr. Fekete Zsuzsanna 

osztályvezető nyújt a 46-512-953-as telefonszámon. 

 

A pályázatok benyújtásának módja:  

 
Elektronikus úton a Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály Humánpolitikai Osztály részére címezve a 

human@borsod.gov.hu e-mail címen keresztül. 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 

Az érvényes pályázatot benyújtók közül kiválasztott pályázók a munkáltatói jogkör gyakorlója 

képviselőjével személyes konzultáción vesznek részt. 

A pályáztató fenntartja azt a jogot, hogy megfelelő pályázat hiányában a pályázati eljárást 

eredménytelennek nyilvánítsa. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. március 31. 

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

www.kormanyhivatal.hu – 2023. március 3. 

 

A foglalkoztatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

mailto:human@borsod.gov.hu
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A pályázat a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény hatálya alá esik, így a 

foglalkoztatás kormányzati szolgálati jogviszony keretei között történik. 

 

 

A foglalkoztatóval kapcsolatban további információ a www.kormanyhivatal.hu honlapon található. 

http://www.kormanyhivatal.hu/

