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Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. felvételt hirdet  

jogtanácsos pozícióra 
 

Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft., mint az Innovációs és Technológiai Minisztérium 

háttérintézménye, állami tulajdonú nonprofit gazdasági társaságként kamarai jogtanácsos 

munkatársat keres.  

 

A munkakörhöz kapcsolódó feladatok és felelősségi körök: 

 szerződéstervezetek készítése, jogi szempontból történő véleményezése; 

 jogszabályok folyamatos figyelemmel kísérése, az új jogszabályokról és 
jogszabályváltozásokról tájékoztatás nyújtása, jogszabályok értelmezése;  

 feladatai teljesítése keretében együttműködés az egyes szervezeti egységekkel, jogi 
kérdésben felvilágosítás nyújtása részükre; 

 felügyelőbizottsági előterjesztések készítése; 

 közreműködés az arra illetékes szervezeti egységek által kezdeményezett szabályozók 
előkészítésében, ezek szükség szerinti véleményezése, javaslat tétele a jogilag megfelelő 
szövegre; 

 jogi tanácsadás nyújtása, különösen pályázati, cégjogi, államháztartási, gazdasági, 
közbeszerzési jogi kérdésekben;  

 munkaügyi vonatkozású jogi ügyek ellátása; 

 jogi képviselet bíróságok és más hatóságok előtt; 

 közreműködés a lejárt követelések érvényesítésében, az ezzel kapcsolatos jogi feladatok 
ellátása; 

 közérdekű, valamint közérdekből nyilvános adatokkal kapcsolatos ügyekben jogi feladatok 
ellátása. 

 

Elvárások: 

 állam- és jogtudományi egyetemi végzettség; 

 jogi szakvizsga; 

 5 éves releváns jogi gyakorlat. 

 
Az elbírálásnál előnyt jelent: 

 közbeszerzési gyakorlat; 

 angol jogi nyelvismeret; 

 költségvetési szervnél vagy állami/önkormányzati tulajdonú társaságnál végzett jogi és 
közbeszerzési munkakör. 
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Amit kínálunk: 

 belvárosi munkakörnyezet; 

 versenyképes bér, cafetéria; 

 céges telefon; 

 céges laptop; 

 folyamatos szakmai fejlődés, továbbképzési lehetőség; 

 teljes munkaidős, határozatlan idejű munkaviszony, rugalmas munkarend. 

 

A jelentkezés módja: 

Magyar nyelvű (fényképes) elektronikus önéletrajzzal, melyet a haraszti@ifka.hu címre várunk a 
megpályázni kívánt munkakör és a bérigény megjelölésével. 

A jelentkezéshez csatolni kell az aláírt adatkezelési tájékoztatót is, melynek letöltésére az alábbi 
linken van lehetőség. 

Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. elkötelezett a munkahelyi esélyegyenlőség megvalósításában, 
ezért megváltozott munkaképességű potenciális munkavállalók jelentkezését is várjuk. 

Munkába állás kezdete: megegyezés szerint. 
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