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ELTE ÁJK HÖK elnöki köszöntő

Kedves Hallgatótársaim!

Szomorú ráeszmélés volt a pillanat, amikor 
szembesültem vele, hogy a kialakult helyzet 
miatt az idei Jogász Állásbörze eredeti 
formájában nem kerülhet megrendezésre. Ez 
egy kiemelten hasznos és igazán „életszagú” 
rendezvény, amire az egyetemi tanulmányok 
bármely stádiumában érdemes lehet benézni. 

Éppen ezért örülök, hogy az Állásbörze szervezői idén is megrendezik 
ezt az eseményt alkalmazkodva a kialakult helyzethez, remek példát 
mutatva ezzel mindannyiunknak. 

Az előttünk álló nehéz időszakban sem szabad szem elől veszítenünk 
céljainkat és álmainkat. Habár minden olyan, mintha egyet lépnénk 
előre és kettőt hátra, alkalmazkodnunk kell és meg kell találnunk a 
továbbra is nyitva álló lehetőségeinket. Hiszem, hogy az ember saját 
szerencséjének kovácsa és ez talán napról napra egyre aktuálisabb. 
Úgy érzem mindebben az egyik legjobb dolog, ami a segítségünkre 
lehet, az a vírushelyzet miatt online rendezvénnyé átalakult XIV. 
Jogász Állásbörze elektronikusan elérhető kiadványa. 

Fogadjátok szeretettel ezt az PDF-kiadványt, amiből válogathattok 
megannyi munkalehetőség közül, vagy erőt meríthettek az előttetek 
álló út folytatásához!

Az előttünk álló időszakhoz jó egészséget és további kitartást 
kívánok! 

Pásztor Csaba
ELTE ÁJK HÖK elnök



 
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 



 
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 

 



 
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  



 
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 



 
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 

 
 



















































Karrier a Deloitte Legal csapatában

Látogasd meg karrieroldalunkat:
careers.deloitte.com

A Deloitte Legal 70 országban található 139 iroda több, mint 1700 tapasztalt ügyvédjének 
egyedülálló hálózata, amely széleskörű jogi szolgáltatásokat kínál. A Deloitte Legal-nél nemzetközi 
ügyfelekkel, hazai és külföldi kollégákkal együttműködve vehetsz részt olyan új stratégiák és 
hatékony megoldások kidolgozásában, amelyek választ jelentenek ügyfeleink legbonyolultabb jogi 
problémáira. 

Az innováció és az ügyfélközpontúság elkötelezett híve vagy? Ha igen, akkor itt a tökéletes alkalom, 
hogy megtudd, hogyan teheted le a névjegyed a Deloitte Legal-nél a helyi és nemzetközi piacon 
egyaránt!

Jelöltként nálunk …

Summer Internship programunk keretében negyedik éved végén nyári gyakorlatra várunk. 

• kiszámítható karrierút
mellett, támogatást adunk 
az előrelépésedhez, 
rendszeres 
teljesítményértékelésekkel.

• Szakmai fejlődésed 
érdekében tréning 
portfóliónkból egyéni 
képzési tervet és coachot
kapsz.

• Nálunk töltött éveidről a 
szakvizsgához igazolást 
nyújtunk.

• Nem kizárólag a 
szakterületeden 
mélyülhetsz el, 
lehetőséged van más 
területekre is komplexebb 
rálátást szerezni.

• Érdekes, kihívásokkal teli 
feladatok várnak rád.

• Már pályakezdőként is 
magas szintű bizalmi 
kapcsolatot alakíthatsz ki 
ügyfeleinkkel, amit  saját 
magad menedzselhetsz, 
felelősségteljesen, 
tulajdonosi szemlélettel. 

Legyél hatással a jövő(d)re!
deloittelegal.hu

Karrier a Deloitte adó- és jogi tanácsadó csapatában

A Deloitte az integrált adótanácsadási szolgáltatások széles skáláját kínálja ügyfeleinek. Több terület 
ismeretanyagát és innovációs tapasztalatát, valamint üzleti ismereteinket és iparági tapasztalatunkat 
ötvöző megközelítésünk hozzásegíti ügyfeleinket a nemzetközi sikerhez.

Szakértőink különféle ügyfeleknek nyújtanak tanácsadást adózási kötelezettségeik teljesítéséhez és 
elemzik az összetett üzleti döntések adóhatásait.

Ha érdeklődsz a vállalatok működése valamint az adótanácsadás iránt, csatlakozz hozzánk akár 
hallgatóként  gyakornoki pozícióban, akár diplomáddal a kezedben pályakezdő tanácsadóként . 

Legyél hatással a jövő(d)re!
deloitte.hu

Nálunk gyakornokként, pályakezdőként…

• Érdekes, kihívásokkal teli 
projekt alapú munkát 
végezhetsz, folyamatosan 
növekvő felelősséggel és 
önállósággal dolgozhatsz 
nálunk.

• Sokféle projektben van 
lehetőséged kipróbálni 
magad, olykor rövidebb 
határidőkkel, de nem 
engedve a minőségből, 
ami gyors szakmai 
fejlődést, és előrelépést
tesz lehetővé.

• Magas szintű bizalmi 
kapcsolatot alakíthatsz ki 
ügyfeleinkkel, amit  saját 
magad menedzselhetsz, 
felelősségteljesen, 
tulajdonosi szemlélettel.

• Coaching rendszerrel, 
rendszeres visszajelzéssel 
és egyéni tréningtervvel 
segítjük fejlődésed.

• Komoly szakmaiság és 
gyors fejlődési lehetőség 
vár rád.

Látogasd meg karrieroldalunkat:
careers.deloitte.com







 
DR. ERDÉLYI GYÖRGY ÜGYVÉDI IRODA BUDAPEST BELVÁROSÁBAN, 
A SZENTKIRÁLYI U. 34. ALATT TALÁLHATÓ.   
 
AZ ÜGYVÉDI IRODA SZAKTERÜLETEI 
 
INGATLANJOG  
INGATLANBERUHÁZÁSOK, TÁRSASHÁZÉPÍTÉSI PROJEKTEK, KIEMELTEN 
TÁRSASHÁZI PADLÁSTÉRBEÉPÍTÉSEK SORÁN JOGI KÉPVISELET ELLÁTÁSA, 
ADÁSVÉTELI SZERZÖDÉSEK SZERKESZTÉSE, BANKI FINANSZÍROZÁS 
KÖRÉBEN JOGI KÉPVISELET ELLÁTÁSA; 
VÉGREHAJTÁSI JOG, KÖVETELÉSKEZELÉS 
 
TÁRSASÁGI JOG, CÉGJOG 
 
GAZDASÁGI PEREK   
 
HÁZASSÁGI VAGYONJOG 
 
AZ ÜGYVÉDI IRODÁBAN DR. ERDÉLYI GYÖRGY ÜGYVÉD MUNKÁJÁT FIATAL, 
DINAMIKUS CSAPAT SEGÍTI.  
 
AZ IRODA JELÖLTJEI, GYAKORNOKAI  

- GYAKORLATI TAPASZTALATOT SZEREZNEK AZ IRODA 
SZAKTERÜLETEIN; 

- RÉSZT VESZNEK ÜGYFELEKKEL TÖRTÉNÖ KONZULTÁCIÓKON, 
TÁRGYALÁSOKON, TANÁCSADÁSOKON, ÜZLETI MEGBESZÉLÉSEKEN.  

- BÍRÓSÁGI TÁRGYALÁSOKON, VALÓ RÉSZVÉTEL SORÁN FIGYELEMMEL 
KÍSÉRIK AZ IRODA PEREIT;   

- IRATTANULMÁNYOZÁS, BEADVÁNYTEVEZETEK SZERKESZTÉSE, A 
VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK, BÍRÓSÁGI GYAKORLAT FELKUTATÁSA 
ÚTJÁN FEJLESZTIK ELMÉLETI TUDÉSUKAT;   

- NYELVTUDÁSUKAT HASZNOSÍTVA RÉSZT VESZNEK KÜLFÖLDI 
TÁRGYALÁSOKON 

AZ ÜGYVÉDI IRODA  
 
IGÉNYLI–TÁMOGATJA A JELÖLTEK, GYAKORNOKOK 
TOVÁBBKÉPZÉSBEN, SZAKJOGÁSZKÉPZÉSBEN, NYELVTUDÁSUK 
TOVÁBBFEJLESZTÉSÉBEN VALÓ RÉSZVÉTELÉT.  
 

JELÖLTEK ÉS GYAKORNOKOK JELENTKEZTÉSÉT AZ IRODA A +36-30/9522-
917 TELEFONSZÁMON, ILLETVE AZ EGY@DRERDELYI.HU E-MAIL CÍMEN VÁRJA.   
  





Az  Európa  Pont  Tájékoztató  Szolgálat  az  Európai  Bizottság 
Magyarországi  Képviseletének  és  az  Európai  Parlament 
Kapcsolattartó Irodájának közös információs központja, melynek az 
Európai  Unió  Háza  ad  otthont.  Feladata  az  Európai  Unióhoz 
kapcsolódó széles körű, általános és gyakorlatias tájékoztatás.  
Kollégáink  válaszolnak  az  uniós  témákkal  kapcsolatos  e‐mailes, 

telefonos és  személyes megkeresésekre. Az  Európa Pontban  számos  ingyenes  információs 
kiadvány  is  megtalálható.  Szakkönyvtárunkban  pedig  magyar  és  külföldi,  az  EU 
szakpolitikákról  szóló  kiadványok,  szakkönyvek  között  válogathatnak  az  érdeklődők. 
Munkatársaink felvilágosítást adnak az uniós gyakornoki és álláslehetőségekről, valamint az 
EU tagállamaiban történő munkavállalásról is. 
  
Az  Európa  Pontban  izgalmas,  európai  témájú  szakmai  és  kulturális  programokat  is 
szervezünk.  

 

telefon: +36 1 209 9737, +36 1 411 3544 

e‐mail cím: euinfo@eu.hu 

facebook.com/europapont 

europapont.blog.hu  

cím: 1024 Budapest, Lövőház utca 35. 

nyitva tartás: hétfő‐péntek 09:00‐18:00 

Az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete széles feladatkörrel rendelkezik: feladata a 
hivatalos kapcsolattartás a nemzeti és helyi hatóságokkal, a médiával, a civil és szakmai 
szervezetekkel, valamint az uniós és harmadik országok diplomáciai képviseleteivel. A 
Képviselet emellett elemzi a magyarországi politikai, gazdasági és társadalmi folyamatokat, 
amelyekről tájékoztatja az Európai Bizottság brüsszeli központját. 

telefon: +36 1 209 9700 

e‐mail cím: comm‐rep‐bud@ec.europa.eu 

facebook.com/EuropaiBizottsag 

twitter.com/EC_Budapest  

   instagram.com/europai_bizottsag 

      web: www.eu.hu  

 
Európai Parlament Kapcsolattartó Irodája  
 
Az  Európai  Parlament  valamennyi  uniós  tagállam 
fővárosában  –  így  Budapesten  is  –  működtet  egy 
kapcsolattartó  irodát,  amelynek  a  lakosság,  a 
szakmai  szervezetek,  illetve  a  sajtó  lehető 
legszélesebb körű tájékoztatása a feladata.  
Mit is jelent ez a gyakorlatban? 
A kapcsolattartó iroda: 
‐  válaszol  az  Európai  Parlamenttel  és  az  uniós  szakpolitikákkal  kapcsolatban  érkező 
kérdésekre,  tájékoztatást  nyújt  az  érdeklődő    polgároknak  és  szervezeteknek, 
szóróanyagokkal segíti a tájékozódást, kerekasztal beszélgetéseket és vitákat szervez európai 
témákról; 
 ‐ sajtótájékoztatókat szervez és tájékoztatja a médiát az Európai Parlamenttel kapcsolatos 
hírekről; 
 ‐  szorosan együttműködik a közép‐ és  felsőoktatási  intézményekkel, oktatási programokat 
szervez pedagógusok és diákok közreműködésével; valamint 
 ‐  kapcsolatokat  alakít  ki  szakmai  csoportokkal,  civil  szervezetekkel  és  minden  olyan 
szervezettel, amely  érdeklődik az európai ügyek és az Európai Parlament szerepe iránt. 
 

telefon: +36 1 411 3540 

e‐mail cím: epbudapest@ep.europa.eu 

facebook.com/EuropaiParlament 

twitter.com/EP_Budapest 

instagram.com/epbudapest 

web: www.europarl.hu 



A  KARRIERED
EGY KATTINTÁSSAL 
KEZDŐDIK!

TALÁLJ RÁ ÚJ 
LEHETŐSÉGEKRE!

ÉPÍTSD  
A KARRIERED!

BŐVÍTSD
A TUDÁSOD!





fuller@mokk.hu

Éljen a lehetőséggel!

várja joghallgatók és végzett jogászok jelentkezését.

Dr. Fullér Krisztina Közjegyzői Irodája

www.fuller.huDR. FULLÉR KRISZTINA



 

 

 

  

A 
Gárdos Mosonyi Tomori 

Ügyvédi Iroda 
meghatározó piaci szereplő 

többek között 
a bankjog, a tőkepiaci és 

az értékpapír jog 
valamint 

a biztosítási jog területén. 
 

Csapatunkba várjuk 
a polgári jog iránt érdeklődő 
ügyvédjelöltek és ügyvédek 

jelentkezését. 
 

www.gmtlegal.hu 



 
 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 
 

JOGÁSZ 
 

végzettségű munkatársak jelentkezését várja 
 

 
A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama: Határozatlan/határozott idejű kormányzati 
szolgálati jogviszony, hat hónap próbaidővel. 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal (9021 Győr, Árpád út 32.) 
illetékességi területén. 

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 Győr-
Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal hatályos Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az 
irányadóak. 

A jelentkezés feltételei: 
 Magyar állampolgárság, 
 Cselekvőképesség, 
 Büntetlen előélet, 
 Jogász szakképzettség, 
 Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 
 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
 Hozzájárulás megbízhatósági vizsgálat lefolytatásához, 
 Megfelelés a Kit. 95. §-ában előírt összeférhetetlenségi szabályoknak. 

 
A jelentkezéskor benyújtandó iratok, igazolások: 

 Fényképpel ellátott önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti 
adattartalommal, 

 Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okirat másolata, 
 Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja, hogy a pályázó 

büntetlen előéletű és nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a kormányzati 
szolgálati jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, 

 Adatkezelési nyilatkozat a pályázati anyagban szereplő személyi adatok pályázati eljárással 
összefüggő kezeléséről, 

 Motivációs levél. 
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 Közigazgatási gyakorlat. 
 
A jelentkezés benyújtásának módja: 

 Elektronikus úton a humanpolitika@gyor.gov.hu e-mail címre, vagy 
 postai úton a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Jogi, Humánpolitikai és 

Koordinációs Főosztály (9002 Győr, Pf.: 415.) címre történő megküldésével. 



Az Információs Hivatal várja azon 
diplomás fiatalok jelentkezését, 

akik elkötelezettek a magyar érdek iránt, 
jól beszélnek legalább egy idegen nyelvet, 

és szeretik a kihívásokat.

Nálunk olyan tudást szerezhetsz, olyan 
helyzetekben próbálhatod ki magad, 
melyre máshol nem nyílik lehetőség.

CSATLAKOZZ HOZZÁNK!
utanpotlas@allamig.huwww.ih.gov.hu



Ismerje meg amerikai jogász-nyelvész által lektorált szakkönyveinket, 
amelyhez oxfordi jogászprofesszor írt előszót:

Nemzetközi jogi karrierhez...
...kiváló jogi angol nyelvtudás szükséges.

A könyvek itt elérhetők:  https://www.legalenglish.store
Szakfordítások rövid átfutási idővel:  https://transladata.com

157 (A4) oldalas PDF ekönyv,
a szakterület és 

133 jogi szakkifejezés 
használatának bemutatása.

1000 oldalas nyomtatott könyv, 
hét szakterület és 

1550 jogi szakkifejezés 
használatának bemutatása.

193 oldalas PDF ekönyv, 
a jogi angol nyelvtan és 

318 jogi szövegekben előforduló 
szakkifejezés használatának bemutatása.

105 oldalas PDF ekönyv, 
a szakterület és 

124 jogi szakkifejezés 
használatának bemutatása.

112 oldalas PDF ekönyv, 
a szakterület és 

133 jogi szakkifejezés 
használatának bemutatása.

50 oldalas PDF ekönyv, 
a szakterület és 

44 jogi szakkifejezés 
használatának bemutatása.





Vigyél	innovációt	tanulmányaidba!	
A	három	alappillérünk	-	Jogtudomány,	
Művelődés	és	Szeretetszolgálat	-	
keretében	változatos	programokon	
vehetsz	részt,	tagozati	rendszerünkben	
személyre	szabott	és	kivételes	szakmai	
ismeretekkel	gazdagodhatsz,	projektjeink	
során	új	területeket	ismerhetsz	meg.	
Csatlakozz	hozzánk	Te	is! 
További	információk:	
fb.com/joghallgatok	,		josz.elte.hu	

JÖSzJogtudomány	•	Művelődés	•	Szeretetszolgálat	

Projektek,	melyeken	neves	
szponzorok	támogatásával,	
csapatokban	kutatva	
ismerhetsz	meg	új	területeket!

Közösség,	mely	egész	
életeden	elkísér.	Kulturális	és	
szeretetszolgálaS	programok	
joghallgatóknak.

GyakorlaSas	kurzusok,	
melyeken	kötetlenül,	a	
legjobbaktól	tanulva	
ismerhetsz	meg	új	területeket.





A munkában hiszünk, nem a szerencsében. Az innovációban, nem a 
megszokásban. A krea�v gondolkodásban, nem a sablonos 
megoldásokban. Ezért válha�unk alig 15 év ala� Magyarország 
egyik vezető jogi tanácsadójává. 

A dinamikus növekedést a klasszikus értékek képviseletével kapcsoljuk 
össze. Tradicionális szemléletünket egyedi megoldásokkal ötvözzük, 
ezért képviselhetjük ma Magyarország feltörekvő vállalatait, a 
gazdasági élet legtekintélyesebb szereplőit a médiától a tőkepiacokig. 
Prémium ügyfeleink op�mális kiszolgálása, a bizalom megtartása 
komoly csapatmunkát igényel, ezért mindig nyito�ak vagyunk az új 
ötletekre, az egyedi megközelítésekre, a különleges látásmódra. 

Nem számít, hogy pályakezdő, ügyvédjelölt, vagy gyakorló ügyvéd 
vagy. A képességeidben, a tehetségedben és az elköteleze�ségedben 
hiszünk, nem az életkorodban.  Ezért válhatsz nálunk rövid idő ala� 
is teljes értékű csapa�aggá. 



Make an impact!
We are an independent Hungarian corporate law fi rm 
with international background and signifi cant work 
experience gained in the Central European region.
 
We are looking for highly motivated, enthusiastic and 
talented junior associates and trainees to join our 
team of qualifi ed lawyers.
 

Our main practice areas:

· Projects and construction
· Corporate and M&A
· Employment law
· Dispute resolution

 

· Real estate
· Data privacy
· Tax
· Financial services 

Please send your CV with a brief motivation letter in English and Hungarian to 
reception@kcgpartners.com. Please indicate in your e-mail whether you are 

applying for the junior associate or the trainee position.





lakatoskoves.hu // hr@lakatoskoves.hu



ÉPÍTSD A JÖVŐDET VELÜNK,

CSATLAKOZZ HOZZÁNK!

LOHN ÜGYVÉDI  IRODA

+36 1 999 12 33
hr@lohn.hu

www.lohn.hu
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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. 

 

 

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; 



MAGYAR RENDÉSZETTUDOMÁNYI 
TÁRSASÁG 

MIGRÁCIÓS TAGOZATA 
1117 Budapest, Budafoki út 60. 

1903 Budapest, Pf. 314. 

ORSZÁGOS 
IDEGENRENDÉSZETI  

FŐIGAZGATÓSÁG 
1117 Budapest, Budafoki út 60. 

1903 Budapest, Pf. 314. 

ORSZÁGOS IDEGENRENDÉSZETI  
FŐIGAZGATÓSÁG  

TUDOMÁNYOS TANÁCS 
1117 Budapest, Budafoki út 60. 

1903 Budapest, Pf. 314. 
 

 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 
 
A Magyar Rendészettudományi Társaság (a továbbiakban: MRTT) Migrációs Tagozata, 
az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (a továbbiakban: OIF), valamint az OIF 
Tudományos Tanács közös pályázatot hirdet olyan pályamunkák elkészítésére, melyek a 
legális és illegális migráció, illetve a menekültügy történetével, aktuális kérdéseivel, 
nemzetközi és hazai jogi szabályozásával, a jogalkalmazás elméleti és gyakorlati kérdéseivel, 
valamint problémáival foglalkoznak. A pályázatra olyan tanulmányok elkészítését várjuk, 
amelyek a fenti témakörök bármelyikével foglalkoznak.  
 
Pályázhatnak: természetes személyek. Pályázni egyénileg vagy kollektív munkával, 
illetve egy vagy több művel is lehet. Pályaműként eddig még nem publikált, máshová be 
nem nyújtott dolgozatot, tanulmányt lehet beküldeni. 
 
A pályázatra beérkező tanulmányok közül az első három helyezettet az OIF Főigazgatója 
pénzjutalomban részesíti. 
 
A pályázat postára adásának határideje: 2020. szeptember 21.  
 
A pályázatokat az alábbi címre kérjük beküldeni:  
 

MAGYAR RENDÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSASÁG MIGRÁCIÓS TAGOZATA 
Klenner Zoltán titkár részére 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar 
Bevándorlási Tanszék 
1441 Budapest, Pf. 60. 

 
A pályázattal kapcsolatos további információ a klenner.zoltan@uni-nke.hu e-mail címen 
kérhető. 
 
A részletes pályázati kiírás megtalálható többek között az Országos Idegenrendészeti 
Főigazgatóság honlapján: www.bevandorlas.hu 
 



 



FORDÍTOTT 
INTERVIEW
Foglalj helyet nálunk és kérdezd bátran kollégáinkat! 
Ha nem vagy egy kérdező típus, eljöhetsz hallgatóságnak is. 
Voltál már olyan állásinterview-n, ahol csak te kérdeztél? Próbáld ki!

Mikor
Március 17. 15.00 óra
Március 18.  11.00 óra, 15.00 óra

Hol
A Oppenheim Ügyvédi Irodában,
a Károlyi u. 12. sz. alatt, 
az Egyetem tértől 100 méterre.



TÖRVÉNYHOZÁSI  IGAZGATÓSÁG  

facebook.com/ahazszabalyontul  

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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1052 Budapest, Városház u. 7. 

Telefon: (06-1) 485-6900   
E-mail: pest@pest.gov.hu  Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest 

 

 
PEST MEGYEI 

KORMÁNYHIVATAL 
 

 
A Pest Megyei Kormányhivatal 

jogász 
végzettségű munkatársak jelentkezését várja 

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama: határozatlan / határozott idejű kormányzati szolgálati 
jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Pest Megyei Kormányhivatal (1052 Budapest, Városház utca 7.) illetékességi területén 
(főosztályokon és járási hivatalokban egyaránt). 

Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati 
igazgatásról 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók. 
 
Jelentkezési feltételek: 

• magyar állampolgárság, 
• cselekvőképesség, 
• büntetlen előélet, 
• jogász szakképzettség, 
• eskütételi kötelezettség, 
• vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 

 
Elvárt kompetenciák: 

• kiváló szintű szóbeli és írásbeli kommunikációs készség, 
• felhasználói szintű számítógépes ismeret, 
• jó problémamegoldó képesség, 
• proaktív gondolkodás, 
• önálló, pontos munkavégzés. 

Jelentkezés részeként benyújtandó iratok: 

• részletes szakmai önéletrajz, 
• iskolai végzettséget igazoló okmányok másolata, 
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, 
• nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban részt vevő személyek a benyújtott pályázati anyagot 

megismerhetik, 
• nyilatkozat annak tudomásulvételéről, hogy a munkakör vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség alá esik. 

Jelentkezés benyújtásának módja: elektronikus úton az allaspalyazat@pest.gov.hu e-mail címre, 
„Állásbörze” jelige megjelölésével. 
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Shape the firm‘s success with us.

A Schönherr Közép- és Délkelet-Európa egyik vezető, teljes körű gazdasági jogi szolgáltatást nyújtó 
nemzetközi ügyvédi irodája. Tíz éve vagyunk jelen Magyarországon, számos jelentős nagyvállalati 
ügyfél számára végzünk folyamatos jogi tanácsadást, a gazdasági élethez kapcsolódó minden jogi 
szakterületen, illetve képviseljük őket tranzakciókban és különböző bírósági és hatósági eljárásokban.

Ha szeretnél egy fiatalos, nemzetközi csapat megbecsült tagja lenni, jelentkezz hozzánk!

Schönherr Hetényi Ügyvédi Iroda | Váci út 76. | H-1133 Budapest | office.hungary@schoenherr.eu
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LL. M.
in internationaL LegaL StudieS

The post-graduate LL.M. degree course in International Legal Studies at the Uni-
versity of Vienna/Law School is a one year full-time or a two year part-time pro-
gram which aims at deepending the knowledge and skills that are of importance 
for the practice of international law, in international organizations, governmental 
agencies, as well as in internationally operating law firms and enterprises. The 
program comprises four modules focusing on different areas of international law, 
namely: “Fundamental Issues of International Law”, “International Economic Law”, 
“International Dispute Settlement” and “International Organizations”. Inter-active 
teaching in weekly classes, lectures as well as seminars, are the preferred meth-
ods of instruction by an internationally renowned faculty whose expertise and 
practical experience are valuable assests that students will benefit from through-
out their studies.

Target Group/prerequisites for practipating:
The city of Vienna which hosts a number of internationational organizations 
(IAEA, OPEC, OSCE, United Nations) offers an ideal environment for this kind of 
program, thereby enabling students to study in depth the structures and func-
tioning of international organizations. A few interships are regularly made avail-
able for particularly qualified students.
Candidates with experience and holding a first law degree (eg JD, LL.B., or LL.M.) 
from renowned foreign or Austrian universities are eligible to apply. All appli-
cants must submit valid TOEFL scores unless English is their native language or 
they earned their first law degree entirely in English. All classes will be taught in 
English. The number of students accepted is restricted to 25 participants. Con-
siderable weight is given to academic results and pertinent qualifications.

Duration:
2 semester (full-time) 
4 semester (part-time) 

Application Forms are retrievable from: 
international-legal-studies.univie.ac.at

Costs:

Degree:
Master of Laws 
(LL. M.) 

Language of instruction: 
English

Semesters:  
October 2020 to June 2021 
Deadline: 1. September 2020 

Full-time: EUR 11,000.–
Part-time: EUR 5,500.– per year

Contact/Registration:
University of Vienna  |  Juridicum  |  LL.M. in international Legal Studies 
Department of European, International and Comparative Law
Schottenbastei 10–16, 5th floor, room 536, A-1010 Vienna, Austria
for appointments, please call: +43-1-4277-251 01 or email: int-law-llm@univie.ac.at

international-legal-studies.univie.ac.at
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A Veszprém Megyei Kormányhivatal 

 
JOGÁSZ 

 
végzettségű munkatársak jelentkezését várja 

 
 

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama: Határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony.  
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő. 
A munkavégzés helye: Veszprém Megyei Kormányhivatal 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. 
Jogállás, illetmény és juttatások: 
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi 
CXXV. törvény, valamint a Veszprém Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az 
irányadók.  
 
A jelentkezés feltételei: 

▪ Magyar állampolgárság, 
▪ Cselekvőképesség, 
▪ Büntetlen előélet, 
▪ Jogász szakképzettség, 
▪ Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, 
▪ Hozzájárulás megbízhatósági vizsgálat lefolytatásához, 
▪ Megfelelés a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 95. §-ában előírt 

összeférhetetlenségi szabályoknak. 
 
A jelentkezésnél előnyt jelent: 

▪ Felhasználó szintű MS Office (irodai alkalmazások), 
▪ ECDL vizsga. 

 
A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

▪ Fényképpel ellátott, a pályázó személyi adatait tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz a 
87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint, 

▪ Motivációs levél, 
▪ Iskolai végzettséget, és egyéb végzettséget/ismeretet, nyelvismeretet igazoló bizonyítvány 

másolata, 
▪ Három hónapnál nem régebbi speciális hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja, hogy 

a pályázó büntetlen előéletű, valamint nem áll a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi 
CXXV. törvény 82. § (2) bekezdésében meghatározott büntetőeljárás hatálya alatt, és vele 
szemben a (4) bekezdésben meghatározott kizáró okok nem állnak fenn. 
 

A jelentkezés benyújtásának módja: 
▪ A jelentkezést a csatolandó iratokkal együtt, a Veszprém Megyei Kormányhivatal címére (8200 

Veszprém, Megyeház tér 1.) kell postai úton eljuttatni.  
▪ Személyesen: Veszprém Megyei Kormányhivatal Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs 

Főosztályára, Veszprém megye, 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. 



YOUR ENTRYINTO THE LEGAL WORLD

  wolftheiss.com/jobopenings
  facebook.com/wolftheiss
  linkedin.com/company/wolf-theiss
  instagram.com/wolftheiss_

WOLF THEISS is one of the leading 

law firms in Central, Eastern and 

South-Eastern Europe. We’ve built 

our reputation on a combination 

of unrivalled local knowledge and 

strong international capability.

Join our Budapest team and learn 

from our years of experience in 

advising international clients in all 

aspects of commercial law!

Send us your CV:

my.career.budapest@wolftheiss.com


