
 

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium (IRM) pályázatot hirdet a 

HORVÁTH BOLDIZSÁR GYAKORNOKI PROGRAMON való részvételre 
 

 
Az 1867-es kiegyezést követő első igazságügyi miniszterről elnevezett, Horváth Boldizsár 
Gyakornoki Program célja, hogy évente lehetőséget nyújtson a jogász, államigazgatási, 
rendőrtiszti, közgazdász, politológus felsőfokú tanulmányaikat folytató hallgatók 
számára az IRM tevékenységének megismerésére, szakmai képességeik, tapasztalataik 
elmélyítésére.  
 
A Program során a kiválasztott gyakornokok a képzési program mellékletbeli tematikája 
szerint szakirányú képzésben részesülnek, továbbá előre meghatározott rend szerint – a 
kijelölt mentor irányításával – részt vesznek az IRM szervezeti egységeinek napi 
munkájában. 
 
A Program 2009. július 20-tól augusztus 14-ig tart, heti 4 nap gyakorlatból és 1 nap 
szakirányú képzésből áll, esetenként hétvégi elfoglaltsággal is. A program során a 
„Horváth Boldizsár Gyakornokok” kis csoportokban négy héten keresztül legalább négy 
különböző, minisztériumi szervezeti egység munkájába kapcsolódhatnak be, azzal, hogy 
péntekenként közös programon vesznek részt. A programon való részvétel kötelező szakmai 
gyakorlatként, vagy annak részeként is teljesíthető.  
 
A programon való eredményes részvétel – a pályázati kiírásban történő annak külön 
feltüntetése nélkül – előnyt jelent az IRM által meghirdetett köztisztviselői és pályakezdő 
ösztöndíjas álláshirdetések elbírálása során. 
 
A programra felvételt nyert hallgatóknak a Minisztérium 30.000,-Ft/fő díjazást 
biztosít a részükre konkrétan meghatározott feladatok ellátásáért.  
 
Pályázati feltételek: 
A programon való részvételre pályázatot nyújthatnak be azok i) a pályázat benyújtásakor 
legalább 5 lezárt félévvel rendelkező nappali tagozatos aktív hallgatók, akik ii) jogász, 
államigazgatási, rendőrtiszti, vagy közgazdász tanulmányokat folytatnak, érdeklődnek a 
közigazgatási pálya iránt és iii) pályázatukhoz maximum 10 000 karakter (kb. 4 oldal) 
terjedelemben logikus felépítésű és érvekben gazdag kisesszét csatolnak az alábbi témák 
egyikét választva:  
o    Milyen szerepe lehet az állam modernizációjában a közigazgatásnak?  
o    Gyülekezési jog kontra szólásszabadság? A jogalkotó és/vagy jogalkalmazó lehetőségei  
o    Nemzeti érdekek és azok képviselete az Európai Unió 2011-es soros magyar elnöksége 
során  
 

 



 

 

 

 

 

 
Jelentkezés – pályázati anyag beérkezésének – határideje: 2009. július 8. 
 
A kizárólag elektronikus formában a Bozó Mária főosztályvezető asszonynak címzett, 
strehlig@irm.gov.hu email címre benyújtott pályázatokhoz csatolni kell  
•    a pályázó önéletrajzát,  
•    motivációs levelet,  
•    a pályázati feltételek szerinti kisesszét,  
•    leckekönyv másolatát, valamint  
•    a pályázó hozzájárulását személyes adatainak a gyakornoki programmal kapcsolatban 
történő kezeléséhez.  
 
A pályázati feltételeknek nem megfelelő (különösen a megadott terjedelmi korlátot 
jelentősen túllépő), illetve hiányosan benyújtott pályázatokat az IRM érdemi vizsgálat 
nélkül elutasítja.  
 
Az OTDK Állam- és Jogtudományi Szekcióján az IRM különdíjában részesült hallgatók 
mentesülnek a felvételi követelmények alól.  
 

 
A pályázatok elbírálása: 
A pályázatok elbírálása a benyújtott pályázati anyagok alapján történik, azzal, hogy az IRM 
a legjobb pályázók részére szükség szerint szóbeli meghallgatást tart. A hallgatói 
jogviszonyra és a lezárt félévekre vonatkozó dokumentumokat (hallgatói jogviszony-
igazolás, leckekönyv) a szóbeli meghallgatáson, ennek hiányában a program kezdetén kell 
eredetben, vagy hitelesített másolatban bemutatni.  
 
A pályázók várhatóan 2009. július 13-án kapnak kizárólag elektronikus úton (e-mailen) 
értesítést a pályázati anyaguk elbírálásáról, illetve az esetleges szóbeli meghallgatásról.  
 

 

 
A pályázattal kapcsolatban további információ Humánigazgatási és Fejlesztési Főosztály 
munkatársától, Stréhli Georginától kérhető a strehlig@irm.gov.hu e-mail címen, valamint a 
061/441-1750-es telefonszámon.  
 

Budapest, 2009. június 2. 

 


