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Mivel foglalkozunk?  

A Hivatal az Országgyűlés munkaszervezete, amely a működtetéssel kapcsolatos feladatok ellátása mellett a törvényalkotási munka 

támogatását biztosítja. A Törvényhozási Igazgatóság felel egyebek mellett a plenáris és bizottsági ülések előkészítéséért, közreműködik a 

törvényjavaslatok szakmai véleményezésében, illetve segíti az Országgyűlés tisztségviselőinek munkáját.  

Mit kínálunk? 

 Egyetemi hallgatóknak: 

„Ösztöndíjas” program 

Az Országgyűlés elnöke által harmad- és negyedéves hallgatók számára évente meghirdetett 2+2 hónapos, havi 20 óra elfoglaltsággal 

járó program díjazás ellenében, munkaszerződés alapján. A program első felében, októberben és novemberben az „ösztöndíjasok” heti 

egy napon előadások keretében ismerkednek meg a törvényalkotási eljárással, az Országgyűlés és Hivatala, valamint a parlamenti frakci-

ók munkájával. A program második felében, februárban és márciusban – egyéni érdeklődés alapján – a Törvényhozási Igazgatóság vala-

mely szervezeti egységén kerül sor gyakorlati munkavégzésre. A program más alkotmányos intézmények munkájába is betekintést enged 

szakmai látogatások formájában.   

 Hogyan értesülhetsz róla? 

A részletes pályázati feltételekről a jelentkezési időszakban A Házszabályon túl Facebook-oldalon, az Országgyűlés honlapján, valamint 

az Arsboni felületén, továbbá az egyetemi jogi karok honlapján, illetve Alkotmányjogi Tanszékén tájékozódhatsz. A programra pályázat 

alapján évente legfeljebb 15 főt fogadunk. 

Szakmai gyakorlat 

Legalább negyedéves joghallgatók részére félévente meghirdetett 3, illetve 6 hetes szakmai gyakorlati program heti 40 óra munkavégzés-

sel a hivatali általános munkarend szerint. A szakmai gyakorlatot végző megismeri a Törvényhozási Igazgatóság minden szervezeti egy-

ségét, és áttekintést kap a parlamenti munkáról. A szervezeti egységeknél mindenhol szakmai mentor segíti a gyakorlatot. Az egyetem 

számára szükséges igazolás mellett az itt végzett tevékenységről referenciaigazolást is adunk.  

 Hogyan értesülhetsz róla? 

A részletes pályázati felhívás a jelentkezési időszakban a jogi karok honlapján, illetve Alkotmányjogi Tanszékén érhető el, a kiírásról hírt 

adunk A Házszabályon túl Facebook-oldalon is. 

 Végzett jogászoknak: 

6+6 hónapos junior országgyűlési köztisztviselői állás 

Elsősorban pályakezdő jogászok részére meghirdetett 6+6 hónapos, határozott idejű szakmai program országgyűlési köztisztviselői jog-

viszony keretében. A meghirdetésére évente kétszer, februári és szeptemberi munkakezdéssel kerül sor. Az első félév a szervezeti egysé-

gek munkájának megismeréséről szól – az irományok iktatásától a plenáris ülések előkészítésén át a törvényjavaslatok szakmai vélemé-

nyezéséig vagy a bizottsági ülések megszervezéséig. A második félévben – kölcsönös megelégedettség esetén, az első félév tapasztalatai 

alapján – a junior valamelyik szervezeti egységünk tagja lesz, ahol folyamatosan, érdemben vesz részt a napi munkában. Kiemelkedő 

teljesítmény esetén lehetőség adódhat a továbbfoglalkoztatásra is. 

 Hogyan értesülhetsz róla? 

A részletes pályázati felhívás a jelentkezési időszakban a profession.hu, valamint az Arsboni hirdetési felületén érhető el, a kiírásról hírt 

adunk A Házszabályon túl Facebook-oldalon is. 

Országgyűlési köztisztviselői állás 

Közszolgálati jogviszony az Országgyűlés Hivatala Törvényhozási Igazgatóságának valamely szervezeti egységénél.  

 Hogyan értesülhetsz róla? 

Szabad státusz esetén az álláspályázatot a profession.hu-n és az Arsboni honlapján hirdetjük meg. 

 Mindenkinek: 

„A Házszabályon túl” szakmai műhely 

A Hivatal Törvényhozási Igazgatóságának parlamenti jogi műhelye szakmai előadásokkal, pályázatokkal, kiadványokkal. 

 Hogyan értesülhetsz róla? 

Kövesd A Házszabályon túl Facebook-oldalt! A szakmai műhely „Parlamenti jog” című kiadvány az Országgyűlés honlapján online is 

elérhető. 
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