
 

A Magyar Nemzeti Bank pályázatot hirdet a Tőkepiaci és fogyasztóvédelmi 
jogérvényesítési igazgatóság, Pénzmosási és piacfelügyeleti jogérvényesítési 

főosztályán  

JOGÁSZ  

munkakör betöltésére, határozott időtartamra. A szervezeti alegység feladata a 
pénzügyi közvetítőrendszert érintő piaci devianciák – így különösen az engedély 
nélkül vagy bejelentés hiányában végzett (jogosulatlan) tevékenységek, a piaci 
manipuláció vagy a bennfentes kereskedelem – feltárása, szankcionálása során 
jogi támogatás nyújtása a vizsgálati szakterületnek, mely többek között 
döntések előkészítésével, helyszíni ellenőrzéseken, meghallgatásokon való 
részvétellel valósul meg. A szervezeti alegység célja a fentiek révén aktív 
közreműködés a pénzügyi közvetítőrendszer tisztán tartásában, a nemkívánatos 
piaci szereplők, valamint a büntetőjogi megítélés alá eső tevékenységek 
felszámolásában, továbbá a befektetővédelem hatékony és proaktív 
kivitelezésében. 

FŐBB FELADATOK 

• Közreműködés a piacfelügyeleti szakterület feladatkörébe tartozó hatósági döntések 
tervezetének előkészítésében; 

• a piacfelügyeleti és egyéb hatósági eljárások lebonyolításának támogatása, továbbá 
személyes részvétel a helyszíni ellenőrzésekben; 

• a felügyeleti tevékenység támogatása keretében jogi álláspont kialakítása a felmerülő 
kérdésekben; 

• közreműködés a jogszabálytervezetekkel kapcsolatos felügyeleti vélemény 
kialakításában; 

• az egyes eljárások során tudomására jutott jogszabálysértés esetén a társhatóságok 
eljárásának kezdeményezése; 

• részvétel a belföldi és külföldi hatóságoktól érkező megkeresések teljesítésében. 
 

MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉNEK FELTÉTELEI 

• Jogi egyetemi végzettség; 
• kimagasló precizitás és megbízhatóság; 
• magas szintű pénzügyi tudatosság és gondolkodásmód; 
• önálló, elkötelezett, felelősségteljes munkavégzés, eredményorientáció; 
• legalább középfokú szintű angol nyelvtudás; 
• jó szervezési- és problémamegoldó képesség; 
• jó absztraháló képesség; 
• jó kommunikációs készség; 



• együttműködési képesség és készség; 
• 3 hónapnál nem régebbi bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány bemutatása. 
• A betölteni kívánt munkakör nemzetbiztonsági ellenőrzés hatálya alá tartozik. 

 

MUNKAKÖR BETÖLTÉSE SORÁN ELŐNYT JELENT 

• Pénzügyi szektorban, compliance területen szerzett munkatapasztalat; 
• releváns szakjogászi végzettség; 
• tőzsdei szakvizsga vagy VAP vizsga; 
• közgazdasági végzettség vagy affinitás; 
• tőkepiaci jogszabályok, ajánlások, ágazati önszabályozó eszközök átfogó ismerete; 
• tőkepiaci termékek, folyamatok, rendszerek ismerete; 
• jogi szakvizsga. 

 

AMIT AJÁNLUNK 

• Pályázati anyag: fényképes, szakmai önéletrajz és motivációs levél. (Felhívjuk 
figyelmét, hogy a pályázati anyagnak NEM része a végzettséget igazoló 
dokumentumok fénymásolata, büntetlen előéletet bizonyító okirat. Kérjük ezeket NE 
küldje el részünkre.) 

• Pályázati anyagát benyújthatja legkésőbb 2020.05.03. napjáig az MNB internet oldalán 
(https://toborzas.mnb.hu/allasok) történő regisztrációs folyamat segítségével. 

• PÁLYÁZATÁT BIZALMASAN, VALAMINT A MINDENKOR HATÁLYOS 
ADATVÉDELMI JOGSZABÁLYOKNAK MEGFELELŐEN KEZELJÜK. 
 

AMI A PÁLYÁZATHOZ SZÜKSÉGES 

• Szakmai fejlődési lehetőség; 
• változatos munkavégzés, kihívást jelentő feladatok; 
• versenyképes javadalmazás, önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás. 

 

ÁLLÁS ADATAI 

Pozíció pontos 
megnevezés: 

Jogász (TFJ) 

Munkavégzés helye: Budapest 

Munkaszerződés 
típusa: 

Határozott 

Jelentkezési határidő: 2020.05.03. 

 

 

 

 

 



 

A Magyar Nemzeti Bank az általános gyakornoki program keretében pályázatot 
hirdet 

GYAKORNOK 

munkakörök betöltésére elsősorban a Monetáris politikáért, pénzügyi 
stabilitásért és hitelösztönzésért felelős alelnök, valamint a Pénzügyi 
szervezetek felügyeletéért és fogyasztóvédelemért felelős alelnök által irányított 
szervezeti egységekbe, illetve a Bank további szervezeti egységeinek 
szakterületeire. A gyakornoki programra felsőoktatási intézményben – 
elsősorban közgazdasági, pénzügyi- és számviteli, jogi, közszolgálati területen - 
hallgatói jogviszonnyal rendelkező, valamint a diploma megszerzését követően 
a diplomájának megfelelő szakterületen korábban munkatapasztalatot még nem 
szerzők jelentkezését várjuk! A gyakornokok 12 hónapos határozott időtartamú, 
rész- vagy teljes munkaidős gyakornoki jogviszonyuk során a tanulmányaiknak 
vagy képzettségüknek megfelelő szakterületek munkájába kapcsolódhatnak be. 
Ugyanakkor a gyakornoki program speciális formája által fennáll a szervezeti 
egységek közötti rotáció lehetősége is. A rotáció során a gyakornok egy 
szervezeti egységben legalább három hónapot tölt el.  

FŐBB FELADATOK 

• A program célja az elméleti tudás gyakorlati tevékenységek általi elmélyítése és 
tapasztalatszerzés biztosítása! 

• A konkrét feladatok szervezeti egységenként és szakterületenként változóak, de 
jellemzően az alábbi feladatcsoportok lehetnek: 

• az egyes szakterület alaptevékenységét támogató adminisztratív és gyakorlatot nem 
igénylő közgazdasági és jogi jellegű szakmai feladatok; 

• szakterületi elemzések és kimutatások készítése, prezentációk összeállítása, szakmai 
kutatómunkában, témaelemzésekben történő részvétel; 

• jogszabályváltozások követése, nemzetközi szabályozási környezet vizsgálata, 
összefoglalók készítése; 

• adatgyűjtés, adatszolgáltatások legyűjtésében és feldolgozásában való részvétel, 
éves jelentések regisztrálása, nyilvántartása; 

• felügyelési alaptevékenységben helyszínen kívüli támogató feladatok ellátása. 

 

MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉNEK FELTÉTELEI  

• felsőoktatási hallgatói jogviszony, elsősorban közgazdasági; pénzügyi- és számviteli; 
jogi; közszolgálati területen vagy pályakezdő friss diplomás, azaz a képzettségnek 
megfelelő szakterületen munkatapasztalattal még nem rendelkező; 



• magas szintű angol nyelvtudás; 
• képesség a szoros határidők melletti önálló és csapatban történő precíz 

munkavégzésre; 
• elemző készség, konceptuális gondolkodásmód; 
• képesség a kiváló szóbeli és írásbeli kommunikációra; 
• általános irodai alkalmazások (Microsoft Office, Excel, Word) magabiztos használata. 

 

MUNKAKÖR BETÖLTÉSE SORÁN ELŐNYT JELENT 

• Tudományos munkában (pl. TDK), külföldi képzési programban vagy szakmai 
gyakorlaton való részvétel. 

 

AMIT AJÁNLUNK 

• komoly szakmai kihívásokat; 
• folyamatos és egyénre szabott fejlődési lehetőséget; 
• dinamikus munkatempót, korszerű irodai infrastruktúrát. 

 

AMI A PÁLYÁZATHOZ SZÜKSÉGES 

• Motivációs levél és szakmai önéletrajz. Motivációs levelében - konkrét érdeklődés 
esetén - kérjük tüntesse fel, hogy a Bank szervezeti egységei közül lehetőség szerint 
mely szakterület munkája iránt érdeklődik! (Felhívjuk figyelmét, hogy a pályázati 
anyagnak NEM része a végzettséget igazoló dokumentumok fénymásolata, büntetlen 
előéletet bizonyító okirat. Kérjük ezeket NE küldje el részünkre.) 

• Pályázati anyagát benyújthatja az MNB internet oldalán 
(https://toborzas.mnb.hu/allasok) történő regisztrációs folyamat segítségével. 

• PÁLYÁZATÁT BIZALMASAN, VALAMINT A MINDENKOR HATÁLYOS 
ADATVÉDELMI JOGSZABÁLYOKNAK MEGFELELŐEN KEZELJÜK. 

 

ÁLLÁS ADATAI 

Pozíció pontos 
megnevezés:  

Gyakornok  

Munkavégzés helye:  Budapest 

Munkaszerződés 
típusa: 

Határozott 

 

 

 

 

 

 



 

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi szervezetek engedélyezési és 
jogérvényesítési igazgatósága pályázatot hirdet 

JOGI ASSZISZTENS 

munkakör betöltésére. 

FŐBB FELADATOK 

• Az MNB engedélyezési alaptevékenységében támogató feladatok ellátása. 
• Belföldi és külföldi ügyfélmegkeresések feldolgozása, megválaszolása, teljesítése 

vagy továbbítása az illetékes ügyintézők részére. 
• Bejövő telefonok fogadása, e-mailek megválaszolása, engedélyezési eljárásokat 

érintően széles körű tájékoztatás nyújtás írásban és szóban. 
• Általános titkársági feladatok ellátása: iratok szerkesztése, elektronikus iratok 

előkészítése; táblázatkezelés; dokumentumok rendezése, archiválása, gépelés, 
iktatás, belső nyilvántartások kezelése. 

• A jogász kollégák, osztályvezetők napi munkájának támogatása. 
• Az engedélyezési jogi terület tevékenységéhez kapcsolódó rutin munkafolyamatokban 

való részvétel. 

 

MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉNEK FELTÉTELEI  

• Jogi asszisztens végzettség; 
• legalább 2 év asszisztensi munkakörben szerzett tapasztalat; 
• felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete; 
• udvarias, türelmes, ügyfélközpontú szemlélet; 
• erős problémamegoldó készség; 
• szorgalom és terhelhetőség; 
• jó kommunikációs készség, együttműködési képesség; 
• kimagasló precizitás és megbízhatóság. 
• 3 hónapnál nem régebbi bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány bemutatása. 
• A betölteni kívánt munkakör nemzetbiztonsági ellenőrzés hatálya alá tartozik. 

 

MUNKAKÖR BETÖLTÉSE SORÁN ELŐNYT JELENT 

• Az MNB engedélyezési eljárásainak ismerete; 
• az elektronikus eljárások ismerete; 
• magabiztos és pontos gépírástudás; 
• releváns (pénzpiaci, tőkepiaci, biztosítási piaci engedélyezési) területen szerzett 

tapasztalat; 



• társalgási szintű szakmai angol nyelvtudás (elsősorban írásban történő használat). 

 

AMIT AJÁNLUNK 

• Felelősségteljes munkakör; 
• pénzügyi szektorban versenyképes jövedelem; 
• széleskörű ismeretszerzés; 
• kihívást jelentő és érdekes feladatok; 
• barátságos légkör; 
• kellemes munkakörnyezet; 
• béren kívüli juttatás. 

 

AMI A PÁLYÁZATHOZ SZÜKSÉGES 

• Magyar nyelvű fényképes, szakmai önéletrajz és motivációs levél. (Felhívjuk figyelmét, 
hogy a pályázati anyagnak NEM része a végzettséget igazoló dokumentumok 
fénymásolata, büntetlen előéletet bizonyító okirat. Kérjük ezeket NE küldje el 
részünkre.) 

• Pályázati anyagát benyújthatja legkésőbb 2020.05.03. napjáig az MNB internet oldalán 
(www.mnb.hu/karrier) történő regisztrációs folyamat segítségével. 

• PÁLYÁZATÁT BIZALMASAN, VALAMINT A MINDENKOR HATÁLYOS 
ADATVÉDELMI JOGSZABÁLYOKNAK MEGFELELŐEN KEZELJÜK. 

 

ÁLLÁS ADATAI 

Pozíció pontos 
megnevezés:  

JOGI ASSZISZTENS  

Munkavégzés helye:  Budapest 

Szakterület:  
Pénzügyi szervezetek engedélyezési és jogérvényesítési 
igazgatósága 

Munkaszerződés 
típusa: 

Határozatlan idejű 

Jelentkezési határidő: 2020.05.03. 

 

 

 

 

 

 



 

A Magyar Nemzeti Bank Biztosítás-, pénztár- és közvetítők felügyeleti 
igazgatóságának, Pénztárak és közvetítők felügyeleti főosztálya pályázatot 

hirdet 

FELÜGYELŐ/VEZETŐ FELÜGYELŐ 

munkakör betöltésére.  

FŐBB FELADATOK 

• A felügyelete alá utalt intézményekkel összefüggő ügyek érdemi döntésre való 
előkészítése. 

• Az általa felügyelt intézményekhez kapcsolódó kockázatok rendszeres elemzése, 
értékelése. 

• Részvétel a közvetítők helyszíni vizsgálataiban. 
• Határozatok végrehajtásának figyelemmel kísérése. 
• A helyszíni és helyszínen kívüli vizsgálatra való felkészülésben a vizsgálatot végzők 

támogatása, információk átadása a vizsgált közvetítőről. 
• Közreműködés a helyszíni vizsgálatokkal kapcsolatos összefoglaló elemzések 

készítésében. 

 

MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉNEK FELTÉTELEI  

• Gazdasági / jogi / pénzügyi felsőfokú, egyetemi végzettség – pályakezdők 
jelentkezését is várjuk. 

• Irodai számítógépes alkalmazások (Word, Excel és PowerPoint) haladó szintű 
ismerete; 

• jó analitikus készség; 
• proaktív mentalitás; 
• 3 hónapnál nem régebbi bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány bemutatása. 
• A betölteni kívánt munkakör nemzetbiztonsági ellenőrzés hatálya alá tartozik. 

 

MUNKAKÖR BETÖLTÉSE SORÁN ELŐNYT JELENT 

• Biztosítási, pénzügyi vagy közvetítői szektorban szerzett tapasztalat; 
• angol nyelvtudás. 

 

AMIT AJÁNLUNK 

• Szakmai fejlődési lehetőség; 
• nemzetközi munkatapasztalatok; 



• versenyképes jövedelem; 
• barátságos légkör, jó hangulatú csapat. 

 

AMI A PÁLYÁZATHOZ SZÜKSÉGES 

• Fényképes, szakmai önéletrajz és motivációs levél. (Felhívjuk figyelmét, hogy a 
pályázati anyagnak NEM része a végzettséget igazoló dokumentumok fénymásolata, 
büntetlen előéletet bizonyító okirat. Kérjük ezeket NE küldje el részünkre.) 

• Pályázati anyagát benyújthatja legkésőbb 2020.05.03. napjáig az MNB internet oldalán 
(www.mnb.hu/karrier) történő regisztrációs folyamat segítségével. 

• PÁLYÁZATÁT BIZALMASAN, VALAMINT A MINDENKOR HATÁLYOS 
ADATVÉDELMI JOGSZABÁLYOKNAK MEGFELELŐEN KEZELJÜK. 

 

ÁLLÁS ADATAI 

Pozíció pontos 
megnevezés:  

FELÜGYELŐ/VEZETŐ FELÜGYELŐ (BPK)  

Munkavégzés helye:  Budapest 

Munkaszerződés 
típusa: 

Határozatlan idejű 

Jelentkezési határidő: 2020.05.03. 

 


