
 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal  

Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály  

Jogi- és Perképviseleti Osztály 

 

jogi referens  
 

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony  

                         

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

 

A munkavégzés helye: 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3525 Miskolc, Városház tér 1.  

 

Ellátandó feladatok: 

A Kormányhivatal érintettségében indult közigazgatási, polgári, munkaügyi peres és peren 

kívüli eljárások, továbbá más hatóságok előtti eljárások keretei között a Kormányhivatal jogi 

képviseletének ellátása. A Kormányhivatal által kötendő szerződések előkészítése, 

szerkesztése, véleményezése. Jogszabály-tervezetek, illetve közjogi szervezetszabályozó 

eszközök tervezeteinek észrevételezése, jogalkotási és jogszabály-módosítási javaslatok 

kezdeményezése.  

 

Jogállás, illetmény és juttatások: 

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

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

valamint a kormányzati igazgatási szerveket és azok foglalkoztatottjait érintő egyes 

személyügyi kérdésekről szóló 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet, valamint a Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók. 

 

Feladatkör betöltésének feltételei: 

 

− Magyar állampolgárság, 

− Cselekvőképesség, 

− Büntetlen előélet, 

− Egyetem, felsőoktatásban jogi képzési területen szerzett jogász szakképzettség,  

− Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

− Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeret 

A pályázatok benyújtásának módja:  

− Postai úton, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal címére történő 

megküldésével (3525 Miskolc, Városház tér 1.).  

− Elektronikus úton a human@borsod.gov.hu e-mail címen keresztül  

− Személyesen: 3525 Miskolc, Városház tér 1., Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

mailto:human@borsod.gov.hu


 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal  
Hatósági Főosztály Hatósági és Oktatási Osztály 

 
hatósági szakügyintéző 

 

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony  

 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3525 Miskolc, Városház tér 1. 

 

Ellátandó feladatok: 

A nem összevont kérelmezési eljárás alá tartozó harmadik országbeli állampolgárok 

magyarországi munkavállalásának engedélyezésével kapcsolatos feladatok ellátása, beleértve 

az engedélyek visszavonásáról történő intézkedéseket. A Bevándorlási és Menekültügyi 

Hivatal megkeresése alapján az összevont kérelmezési eljárás alá tartozó harmadik országbeli 

állampolgárok magyarországi munkavállalásának engedélyezésével kapcsolatos szakhatósági 

állásfoglalás kiadása. A magán-munkaközvetítő és munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó cégek 

nyilvántartásba vételével, törlésével, statisztikai adatszolgáltatásával kapcsolatos teendők 

ellátása. Ellenőrzések lefolytatásának kezdeményezése, rendbírság kiszabása. 

 

Jogállás, illetmény és juttatások: 

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

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

valamint a kormányzati igazgatási szerveket és azok foglalkoztatottjait érintő egyes 

személyügyi kérdésekről szóló 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet, valamint a Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.  

 

Feladatkör betöltésének feltételei: 

− Magyar állampolgárság, 

− Cselekvőképesség, 

− Büntetlen előélet, 

−   Felsőfokú végzettséggel: felsőoktatásban szerzett szakképzettség; vagy érettségi 

végzettséggel: érettségi végzettség és OKJ szerinti, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi 

területen szerzett szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga 

− Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása. 

A pályázatok benyújtásának módja:  

− Postai úton, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal címére történő 

megküldésével (3525 Miskolc, Városház tér 1.).  

− Elektronikus úton a human@borsod.gov.hu e-mail címen keresztül  

− Személyesen: 3525 Miskolc, Városház tér 1., Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

 

mailto:human@borsod.gov.hu


 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal  

Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztály 
 

törvényességi felügyeleti szakügyintéző  
 

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony  

 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő  

 

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3525 Miskolc, Városház tér 1. 

 

Ellátandó feladatok: 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, a 

nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben meghatározott törvényességi 

felügyeleti feladatok ellátása a helyi önkormányzatok, azok társulásai és a nemzetiségi 

önkormányzatok működése felett. A munkakörének ellátásához szükséges szakrendszerek 

használata, szakmai anyagok készítése, állampolgári bejelentések ügyintézése, valamint a 

Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII.29.) Korm. rendeletben meghatározott 

feladatok ellátása. 

 

Jogállás, illetmény és juttatások: 

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

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

valamint a kormányzati igazgatási szerveket és azok foglalkoztatottjait érintő egyes 

személyügyi kérdésekről szóló 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet, valamint a Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.  

 

Feladatkör betöltésének feltételei: 

− Magyar állampolgárság, 

− Cselekvőképesség, 

− Büntetlen előélet, 

− Felsőfokú képesítés, felsőoktatásban jogi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy 

közigazgatási; államtudományi képzési területen szerzett szakképzettség, 

− Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása. 

A pályázatok benyújtásának módja:  

− Postai úton, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal címére történő 

megküldésével (3525 Miskolc, Városház tér 1.).  

− Elektronikus úton a human@borsod.gov.hu e-mail címen keresztül  

− Személyesen: 3525 Miskolc, Városház tér 1., Borsod-Abaúj-Zemplén megye  

mailto:human@borsod.gov.hu


 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal  

Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési Osztály 
 

koordinációs referens 

 

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:  

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony  

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3525 Miskolc, Városház tér 1. 

 

Ellátandó feladatok: 

A  kormányzati igazgatásról szóló törvényben, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, 

valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló kormányrendeletben meghatározott, a 

fővárosi és megyei államigazgatási kollégium működésével kapcsolatos adminisztrációs és 

koordinációs feladatok, az éves beszámolóval, az ellenőrzési és mintavételi tervekkel 

kapcsolatos koordinációs feladatok, az ügyrendben megjelölt ellenőrzési feladatok, az 

ügyrendben megjelölt koordinációs feladatok, az ügyrendben megjelölt képzési, továbbképzési 

és szervezési feladatok, a közigazgatás-korszerűsítési és minőségfejlesztési feladatok.  

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 

feladatok, a kormányzati stratégiai irányításról szóló kormányrendeletben meghatározott, az 

intézményi munkaterv elkészítésével kapcsolatos feladatok, a köziratokról, a közlevéltárakról 

és a magánlevéltári anyag védelméről szóló törvényben, valamint az annak felhatalmazása 

alapján kiadott rendeletekben meghatározott, az iratkezelés felügyeletével kapcsolatos 

feladatok. 

 

Jogállás, illetmény és juttatások: 

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

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

valamint a kormányzati igazgatási szerveket és azok foglalkoztatottjait érintő egyes 

személyügyi kérdésekről szóló 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet, valamint a Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.  

 

Feladatkör betöltésének feltételei: 

− Magyar állampolgárság, 

− Cselekvőképesség, 

− Büntetlen előélet, 

−   Főiskola/egyetem 

 

A pályázatok benyújtásának módja:  

− Postai úton, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal címére történő 

megküldésével (3525 Miskolc, Városház tér 1.).  

− Elektronikus úton a human@borsod.gov.hu e-mail címen keresztül  

− Személyesen: 3525 Miskolc, Városház tér 1., Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

mailto:human@borsod.gov.hu


 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal  

Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály Humánpolitikai Osztály 
 

humánpolitikai referens 

 

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony  

 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő  

 

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3525 Miskolc, Városház tér 1. 

 

Ellátandó feladatok: 

A kormányzati igazgatásról szóló törvényben, a munka törvénykönyvéről szóló törvényben, 

valamint az azok felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben és egyéb jogszabályokban 

meghatározott, a foglalkoztatási jogviszonnyal kapcsolatos munkáltatói feladatok ellátása, 

illetve közreműködés azok végrehajtásában. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, 

valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló kormányrendeletben meghatározott – 

ügyrendben megjelölt – ellenőrzési feladatok ellátása. 

 

Jogállás, illetmény és juttatások: 

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

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

valamint a kormányzati igazgatási szerveket és azok foglalkoztatottjait érintő egyes 

személyügyi kérdésekről szóló 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet, valamint a Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.  

 

Feladatkör betöltésének feltételei: 

− Magyar állampolgárság, 

− Cselekvőképesség, 

− Büntetlen előélet, 

−   Főiskola/egyetem 

A pályázatok benyújtásának módja:  

− Postai úton, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal címére történő 

megküldésével (3525 Miskolc, Városház tér 1.).  

− Elektronikus úton a human@borsod.gov.hu e-mail címen keresztül  

− Személyesen: 3525 Miskolc, Városház tér 1., Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

 

 

mailto:human@borsod.gov.hu

