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A Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány az Alapító Okiratában foglaltak, 
valamint a közérdekő önkéntes tevékenységrıl szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény 
elıírásainak megfelelıen 
 

pályázatot ír ki 
 
a betegjogi és az ellátottjogi szakterületen közérdekő önkéntes tevékenység vállalására 
jogvédıi, valamint jogvédelmi segítıi feladatok ellátására. 
 
Jogvédıi feladatokra pályázhatnak: 
Mindazok a személyek, akik eleget tesznek a közérdekő önkéntes tevékenységrıl szóló 2005. 
évi LXXXVIII. törvény elıírásainak és megfelelnek az 1/2004. (I. 5.) ESZCSM rendelet 1. §-
ában meghatározott feltételeknek (felsıfokú végzettség, 5 év szakmai gyakorlat, 60 órás 
jogvédelmi tanfolyam). 
Egy személy egy szakterület képviselıi feladatainak ellátására pályázhat. 
A Kuratórium döntésének megfelelıen a pályázatnak tartalmaznia kell:  
– szakmai önéletrajzot, a szakmai gyakorlat bemutatásával, 
– az önkéntes tevékenység tartalmára, a tevékenység ellátásának helyére (ellátási területére, - 
helyi, megyei, kistérségi feladat vállalására), idıtartamára (havi óraszámára), illetve a feladat 
ellátásának módjára (közlekedés) vonatkozó elképzelést 
– a képesítést igazoló dokumentumok másolatát, 
– a jogvédıi tanfolyam elvégzésérıl szóló tanúsítvány másolatát, vagy a tanfolyami 
jelentkezésrıl a visszaigazoló lap másolatát. 
A pályázat elfogadásáról a Kuratórium dönt, az önkéntes jogvédı alkalmazásának még 
további feltétele a hatósági erkölcsi bizonyítvány megléte is. 
 
Jogvédelmi segítıi feladatokra pályázhatnak: 
Mindazok, akik vállalkoznak a Közalapítvány alapfeladatait segítı tájékoztatási feladatokra, 
call centeres munkára, a hátrányos helyzető csoportok, így a fogyatékos személyek, 
pszichiátriai betegek és hajléktalanok jogainak érvényre juttatásához adott segítségnyújtásra. 
Esetükben nem feltétele az alkalmazásnak a felsıfokú végzettség, az 5 év szakmai gyakorlat 
és a 60 órás jogvédelmi tanfolyam elvégzése. Pályázatuknak az önéletrajzot és az önkéntes 
tevékenység tartalmára vonatkozó elképzelést kell tartalmaznia. 
 
Bérezésre, megbízási díjra és egyéb juttatásra vonatkozó tájékoztatás: 
A közérdekő önkéntes tevékenységet vállalók esetében a Közalapítvány – a törvényben 
elıírtaknak megfelelıen – vállalja az önkéntes tevékenység ellátása érdekében szükséges 
dologi költségeket, így az utazás, szállás, a saját személygépkocsi használat költségeit, a 
képzési-továbbképzési költségeket (a jogvédıi alaptanfolyam költségeihez történı 
hozzájárulást), biztosítja egyéb eszközök használatát (telefon, informatikai eszközök), 
valamint étkezési hozzájárulást nyújt a havi óraszám függvényében. 
 
A pályázat benyújtásának feltételei, határideje: 



A pályázatot a fentiekben ismertetett követelmények alapján, a pályázati kiírási feltételek 
szerint szükséges elkészíteni, igényes szakmai munkaként. Elınyben részesülnek azok, akik 
hátrányos helyzető kistérségben, az alapellátásban vagy civil szervezetben tervezik önkéntes 
tevékenységüket. 
A pályázat benyújtása folyamatos. 
A pályázatot papíralapon, A/4-es formátumban, postai úton továbbítva 3 példányban kell 
eljuttatni a következı címre: 
Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány 
Levelezési cím: 1122 Budapest, Városmajor u. 48/b. 
A pályázat elkészítésével kapcsolatosan esetleg felmerülı további információk a 
Közalapítványi Iroda telefonszámán kérhetık: 06-1-225-3294. 
 
A pályázat elbírálása folyamatos. 
A Kuratórium döntésérıl a Közalapítvány elnöke írásban értesítést küld valamennyi 
pályázónak. 
 
 

 


