
PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS 
 

AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTER pályázatot hirdet a 

NEMZETI SZAKÉRTŐI ÉS KUTATÓ KÖZPONT 

főigazgató általános igazságügyi helyettese  

állásának betöltésére. 
 

A vezetői megbízás – 2022. február 01-jétől – határozatlan időre szól. 

 

Pályázati feltételek: 

 magyar állampolgár, 

 büntetlen előéletű, 

 jogász végzettség,  

 az igazságügyi szakértés igazgatása területén szerzett szakmai tapasztalat és legalább 3 

év vezetői tapasztalat. 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 jogi szakvizsga, 

 központi államigazgatási szervnél szerzett vezetői tapasztalat, 

 igazságügyi területen szerzett vezetői tapasztalat, 

 idegen nyelv ismerete, 

 informatikai ismeretek. 

 

Az állás betöltésének feltétele: vagyonnyilatkozat tétel és nemzetbiztonsági ellenőrzés. 

 

Jogállás, illetmény és juttatások tekintetében az igazságügyi alkalmazottak szolgálati 

jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény, az ellátandó feladatok tekintetében pedig 

a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ ideiglenes Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 26/2017. (VI.01.) NSZKK főigazgatói intézkedés vonatkozó rendelkezései az 

irányadóak. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 31. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. január 31. 

 

A bíráló bizottság a pályázókat meghallgatja. A pályázatok kezelése bizalmasan történik.  

A pályázat eredményéről – a pályázati anyag egyidejű visszaküldésével – valamennyi 

pályázó írásban kap tájékoztatást. 

 

A pályázathoz mellékelni kell: 

 végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolatát, 

 részletes szakmai önéletrajzot, az eddigi munkahelyek felsorolásával, 

 hatósági erkölcsi bizonyítványt, amelyben igazolja, hogy az igazságügyi alkalmazottak 

szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 11. § (4) és (5) bekezdésében 

meghatározott körülmény nem áll fenn, 

 az általános igazságügyi helyettesi tevékenység tekintetében a Nemzeti Szakértői és 

Kutató Központ működtetésével kapcsolatos részletes szakmai programot, 



 a pályázó nyilatkozatát, amely szerint hozzájárul, hogy a pályázathoz csatolt és az 

elbírálással kapcsolatos adatait az Igazságügyi Minisztérium a pályázat elbírálásának 

érdekében kezelje. 

 

A pályázatot két példányban az Igazságügyi Minisztérium, Igazságügyi Hivatásrendi 

Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkárságára (postai úton a 1357 Bp. Pf.: 2; 

személyesen a 1054 Budapest, Báthory utca 12. címre), „Általános igazságügyi 

helyettesi pályázat” jeligével, zárt borítékban kell benyújtani. 

A pályázattal kapcsolatos további információt az Igazságügyi Hivatásrendi 

Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkárság nyújt, telefon: +36 (1) 7952969 

 


