
 

 

 

 

Az Igazságügyi Minisztérium (a továbbiakban: IM) gyakornoki programot hirdet hazai 

felsőoktatási intézményben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező harmad-negyed-ötöd 

éves joghallgatók számára.  

A gyakornoki program a magyar jogtudomány iránt érdeklődő hallgatók fejlődését kívánja 

elősegíteni, bepillantást engedve a kormány igazságügyi politikájának előkészítésébe. A 

program célja megismertetni az IM szervezetét, működését, és betekintést biztosítani az IM-

en belül folyó munka részleteibe, bővíteni a jövő közigazgatási generációjának ismereteit.  

A gyakornoki program az alábbiak szerint teljesíthető: 

A) 2021. február 1-től 2021. május 14-ig a szorgalmi időszakban heti legalább 1 

munkanap, majd a nyári szünetben a 240 órából fennmaradó óraszám. 

VAGY  

B) kizárólag a nyári szünetben 6 hét, 

mindösszesen 240 óra alatt. 

1. Pályázati feltételek 

 aktív hallgatói jogviszony magyarországi felsőoktatási intézményben, jogász szakon; 

 legalább négy lezárt félév; 

 utolsó 2 lezárt aktív félévben legalább 4,00-es súlyozott tanulmányi átlag, Tanulmányi 

osztály által igazoltan; 

 magyar állampolgárság. 

 

2. Csatolandó dokumentumok:  

 pályázati adatlap; 

 önéletrajz értesítési címmel, telefonos és email elérhetőséggel;  

 Tanulmányi Osztály 1 hónapnál nem régebbi igazolása az aktív hallgatói jogviszony 

fennállásáról és a tanulmányi átlagról; 

 motivációs levél, amely tartalmazza, hogy  

o a gyakornok a megpályázható gyakornoki helyek közül melyik államtitkárság 

(opcionálisan melyik főosztály)
1
 munkájában venne részt a legszívesebben, 1-5-ig 

súlyozva; 

o melyik formában vállalná a feladat ellátást (szorgalmi időszakban legalább heti 1 

nap vagy kizárólag a nyári szünetben); 

                                                           
1
 Lásd: az Igazságügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2019. (VIII. 1.) IM utasítás. 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=215460.382895  

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=215460.382895


o a hallgató milyen szakmai tapasztalattal, érdeklődési körrel és nyelvtudással 

rendelkezik; 

 oktatói ajánlólevél; 

 adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat; 

 az A) opció választása esetén egyetemi igazolás arról, hogy a gyakornoki 

munkavégzés összeegyeztethető az egyetemi kötelezettségekkel. 

 

3. Megpályázható gyakornoki helyek:  

 Igazságügyi Kapcsolatokért felelős Államtitkársághoz tartozó szervezeti egységek, 

 Közigazgatási Államtitkársághoz tartozó szervezeti egységek, 

 Nemzetközi és Európai Uniós Igazságügyi Együttműködésért felelős 

Államtitkársághoz tartozó szervezeti egységek, 

 Európai Uniós Ügyekért felelős Államtitkársághoz tartozó szervezeti egységek,  

 

A pályázat nyerteseivel az IM megbízási szerződést köt. A szerződéskötés feltétele hatósági 

erkölcsi bizonyítvány benyújtása, valamint titoktartási nyilatkozat aláírása. 

A megbízási díj összege  

- budapesti egyetemen tanuló hallgatók esetén: bruttó 480.000 Ft /fő  

- vidéki egyetemen tanuló hallgatók esetén: bruttó 600.000 Ft /fő 

 

A pályázat beadási határideje: 2020. november 20. 

 

4. A pályázatokat az alábbi címre kérjük megküldeni: JTKP@im.gov.hu. Hiánypótlásra 

nincs lehetőség.  

 

5. A formai és tartalmi szempontból legalkalmasabbnak ítélt pályázatot benyújtó hallgatók 

személyes, illetve online interjún vesznek részt. A pályázat eredményéről minden 

pályázó írásbeli (email) értesítést kap legkésőbb 2021. január 15. napjáig.  

 

 

Budapest, 2020. október 21. 
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