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A gyakornoki foglalkoztatás időtartama:  

Határozott idejű, térítésmentes gyakornoki foglalkoztatás 2009. október 1. - 2010. március 31. 

között, heti 25-30 óra munkavégzéssel (a munkaidő rugalmasan alakítható a hallgató iskolai 

leterheltsége és vizsgái fényében). 

                         

A gyakornoki foglalkoztatás helye: 

Kül- és Biztonságpolitikai Főosztály, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.  

 
A gyakornoki foglalkoztatás keretében ellátandó feladatok rövid leírása: 

A Szakállamtitkárság keretén belül működő Kül- és Biztonságpolitikai Főosztály a miniszterelnök 

kül- és biztonságpolitikai főtanácsadójának munkáját segíti. Feladatai közé tartozik a 

miniszterelnök nemzetközi programjainak tervezése, előkészítése; tárgyalási tematikák és 

háttéranyagok összeállítása, beszédvázlatok, elemzések, stratégiai koncepciók készítése. 

A gyakornoki munka során betekintést kínálunk a kül- és biztonságpolitika és az európai 

integráció legfontosabb témáiba. Gyakornokaink egy dinamikus csapat részeként kapcsolatot 

létesíthetnek a szaktárcák és a Magyarországra akkreditált diplomáciai testületek képviselőivel, 

közelről kísérhetik figyelemmel Magyarország külpolitikájának alakítását, segítve a 

Szakállamtitkárság anyaggyűjtő, feldolgozó és elemző munkáját.  

                         
Pályázati feltételek: 

�         felsőfokú/egyetemi hallgatói jogviszony; 

� a pályázó még nem töltötte be 30. életévét;  

� magyar állampolgárság; 

� cselekvőképesség; 

� büntetlen előélet; 

� legalább két idegen nyelv (köztük az angol) magas szintű ismerete; 

� számítógépes ismeretek (MS Office). 

A Miniszterelnöki Kabinet Kül- és Biztonságpolitikai 

Szakállamtitkársága  
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A kétfordulós kiválasztás menete: 

1. Írásbeli forduló:  

1. Magyar nyelvű összefoglaló és policy-javaslat készítése a magyar külpolitika 

tetszőlegesen választott aktuális kihívásáról (Times New Roman, 12-es betűméret, 

szimpla sorközzel max.3 oldal).  

2. Angol nyelvű összefoglaló és policy-javaslat készítése az EU külkapcsolatainak 

tetszőlegesen választott aktuális kihívásáról (Times New Roman, 12-es betűméret, 

szimpla sorközzel max.3 oldal).  

2. Szóbeli elbeszélgetés a kiválasztott pályázókkal magyar és angol nyelven. 

Az angol és magyar nyelven írott, névvel és elérhetőséggel ellátott összefoglalót, fényképes 

önéletrajzot (Europass formátum), egy legfeljebb 1 oldalas motivációs levelet, valamint a az 

aktív hallgatói jogviszony igazolását 2009. szeptember 22. határidővel a kbf@meh.gov.hu 

címre várjuk. A pályázati anyagok elbírálásának határideje 2009. szeptember 28. 

 

 

 


