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- ÁLLÁSHIRDETÉS - 
 

A Békés Megyei Kormányhivatal  
Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály 

Koordinációs és Jogi Osztály 
JOGÁSZ, KOORDINÁCIÓS REFERENS 

álláshely betöltésére munkatársat keres 
 

 
A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idő, 6 hónap próbaidővel. 
 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős  
 
A munkavégzés helye: a Békés Megyei Kormányhivatal Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs 
Főosztály Koordinációs és Jogi Osztály (5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.) 
 
A fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2020. 
(II. 28.) MvM utasítás alapján ellátandó feladatkör: 
36. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a koordinációs feladatok körében ellátják 
a) a kormányzati igazgatásról szóló törvényben, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a 
járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló kormányrendeletben meghatározott, 

aa) a fővárosi és megyei államigazgatási kollégium működésével kapcsolatos adminisztrációs és 
koordinációs feladatokat, 
ab) az éves beszámolóval, az ellenőrzési és mintavételi tervekkel kapcsolatos koordinációs 
feladatokat, 
ac) az ügyrendben megjelölt ellenőrzési feladatokat, 
ad) az ügyrendben megjelölt koordinációs feladatokat, 
ae) az ügyrendben megjelölt képzési, továbbképzési és szervezési feladatokat, 
af) a közigazgatás-korszerűsítési és minőségfejlesztési feladatokat, 

b) az általános adatvédelmi rendeletben, az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló törvényben, az államháztartásról szóló törvényben és az azok 
felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott adatvédelmi és közzétételi feladatokat, 
c) a kormányzati stratégiai irányításról szóló kormányrendeletben meghatározott, az intézményi 
munkaterv elkészítésével kapcsolatos feladatokat, 
d) a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló törvényben, valamint 
az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott, az iratkezelés felügyeletével 
kapcsolatos feladatokat. 
 
40. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a jogi feladatok körében 
a) jogi szakmai segítséget nyújtanak a kormányhivatal szervezeti egységei számára, 
b) vizsgálják a kormányhivatal szervezeti egységei által előkészített normatív utasítások 
jogszabályoknak és közjogi szervezetszabályozó eszközöknek való megfelelését. 
 
41. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a perképviseleti feladatok körében ellátják a 
kormányhivatal kormánymegbízott által normatív utasításban vagy egyedileg meghatározott ügyeivel 
kapcsolatos peres és nemperes képviseletet. 
 
A feladatkörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

 Peres és nemperes eljárásokkal összefüggő beadványok elkészítése. 
 Bíróságok és más hatóságok előtti peres és peren kívüli eljárásokban a kormányhivatal 

képviseletének ellátása. 
 Szerződések, egyéb jognyilatkozatok véleményezése, elkészítése. 
 Belső utasítások, szabályzatok, szerződések, jogszabály-módosítási javaslatok előkészítése. 
 Jogszabálytervezetek véleményezése. 
 Közreműködés a kormányhivatal munkatervének, ellenőrzési terveinek, egyéb összefoglaló 

anyagainak összeállításában. 



 Közreműködés a minisztériumok és más főhatóságok részére történő adatszolgáltatások 
teljesítésében. 

 
Jogállás, illetmény és juttatások: 
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi 
CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.), valamint a Békés Megyei Kormányhivatal Közszolgálati 
Szabályzatának rendelkezései az irányadók. 
 
Az álláshely betöltésének feltételei: 

 magyar állampolgárság, 
 büntetlen előélet, 
 cselekvőképesség, 
 alkalmas foglalkozás-egészségügyi vélemény, 
 a Kit. 82. § (9) bekezdése alapján hozzájárulás a védett állományi körbe való soroláshoz és 

megbízhatósági vizsgálathoz, 
 végzettség: felsőoktatásban jogi képzési területen szerzett jogász szakképzettség, 

felsőoktatásban szerzett végzettség. 
 

Elvárt kompetenciák: 
 megbízhatóság, 
 felelősségvállalás, 
 kiemelkedő szóbeli és írásbeli kommunikációs képesség, 
 problémamegoldó-, döntés-, és önálló munkavégzési képesség, 
 együttműködési-, konfliktuskezelési- és konfliktus megelőzési képesség, 
 pontosság, 
 felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeret,  
 az álláshirdetésre pályakezdő jogász végzettségűek is jelentkezhetnek. 

 
A jelentkezés elbírálásánál előnyt jelent: 

 jogi szakvizsga megléte, 
 közigazgatási szakvizsga megléte, 
 közigazgatási gyakorlat, (köz)igazgatás-szervező végzettség, 
 belső utasítások, szabályzatok előkészítésben, alkotásában szerzett gyakorlat, 
 tartalékos katonai szolgálat vállalása és teljesítése. 
 „B” kategóriás vezetői engedély. 

 
A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti adattartalommal, 
 három hónapnál nem régebbi, büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítvány, 
 szakképzettséget igazoló dokumentum másolata, 
 nyelvismeretet igazoló oklevél másolata, 
 motivációs levél, 
 nyilatkozat arról, hogy a jelentkezési anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik, 
 hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez, a benyújtott önéletrajz és annak 

mellékleteinek sokszorosításához az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú, a 
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az 
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 
szóló rendeletének 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, továbbá az információs önrendelkezési 
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés alapján. 
 

 
A jelentkezés benyújtásának határideje: 

 2022. július 10. 
 
Feladatellátás kezdete: 

 2022. augusztus 1. 
 



A jelentkezés benyújtásának módja:  
Postai úton: 

Békés Megyei Kormányhivatal Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály 
Humánpolitikai Osztály 
5601 Békéscsaba, Pf. : 250 

 
és egyidejűleg elektronikus úton: 
 humanpolitika@bekes.gov.hu  
 
Kérjük a borítékon feltüntetni: „Jogász, koordinációs referens”, BE/05/1127-1/2022.” 
 
Az álláshirdetéssel kapcsolatban további információt dr. Bárány Katalin Emese a Jogi, Humánpolitikai 
és Koordinációs Főosztály Koordinációs és Jogi Osztály osztályvezetője nyújt a 06 66/622-053 -as 
telefonszámon. 
 
 


