
  

   

 
 

 

A Nemzetgazdasági Minisztérium 
 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján 

pályázatot hirdet 

Semmelweis Egyetem  

gazdasági főigazgatói beosztás, magasabb vezetői megbízás ellátására 

 ügyvivő szakértői munkakörben.  

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 
 

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő. 
 

A magasabb vezetői megbízás időtartama:  

A magasabb vezetői megbízás határozott időre (3 évre) szól. 
 

A munkavégzés helye:  

1085 Budapest, Üllői út 26., Rektori épület.  
 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Az Egyetem működésével összefüggő gazdasági és pénzügyi feladatok ellátása a nemzeti 

felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) és az államháztartásról 

szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

Ávr.), valamint az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata és Gazdálkodási Szabályzata 

szerint. 
 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  
 

Pályázati feltételek: 

- magyar állampolgárság, 

- büntetlen előélet és cselekvőképesség,  

- vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, 

- a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12. § -ában előírt végzettség, szakképzettség, 

- legalább 5 éves vezetői/magasabb vezetői gyakorlat, 

- vezetési, szervezési ismeretek,  

- számítógép-felhasználói ismeretek, 

- idegennyelv-ismeret, 

- egészségügyi és / vagy felsőoktatási területen szerzett szakmai tapasztalat. 
 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 

- a pályázó jelentkezését a pályázati kiírásra, 

- a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,  

- eddigi szakmai, vezetői munkájának részletes ismertetését,  

- vezetői programját. 
 

 



  

 

A pályázathoz mellékelni kell:  

- az Ávr. 12. §-ában foglalt végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok hiteles 

másolatát,   

- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, 

- nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait 

a vonatkozó jogszabályok és az egyetem szervezeti és működési szabályzatában 

rögzített bizottságok és testületek megismerhetik. 

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:  

A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. szeptember 12. 

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan felvilágosítást az egyetemen a Humánerőforrás-

gazdálkodási Igazgatóság ad /Kapcsolattartó: a Humánerőforrás-gazdálkodási igazgatóságon 

Berényi Zsuzsa igazgató (1085 Budapest, Üllői út 26., telefon: 06-1-459-1500/55241 

mellék)/. 

 

A pályázatok benyújtásának módja: 

A pályázatokat postai és elektronikus úton kérjük megküldeni az alábbiak szerint: 

- Postai úton: a szabályszerűen összeállított pályázatot összefűzve, egy eredeti és egy 

másolati példányban a Semmelweis Egyetem címére (1085 Budapest, Üllői út 26., 

Rektori épület, földszint 2. szoba) kell benyújtani.  

A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Semmelweis Egyetem gazdasági főigazgatói 

beosztására, magasabb vezetői megbízás ellátására”. 

- Elektronikus úton: Márczi Jánosné ügyvivő szakértő részére 

marczine.eva@semmelweis-univ.hu e-mail címre. 

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:  

Az Nftv. 37. § (5) bekezdés alapján a magasabb vezetői megbízásra benyújtott pályázatok 

rangsorolásáról a szenátus dönt, döntését megküldi a rektornak. A rangsorolt gazdasági 

főigazgatói pályázatokat a rektor továbbítja a fenntartónak. Az Nftv. 73. § (3) bekezdése 

szerint a fenntartó bízza meg a gazdasági vezetőt, a gazdasági vezetővel foglalkoztatásra 

irányuló jogviszonyt a 37. § (5) bekezdés alapján a felsőoktatási intézmény vezetője létesít. 
  
Az állami felsőoktatási intézmények gazdasági főigazgatója tekintetében a fenntartói jogokat 

és a munkáltatói jogkört – ideértve a megbízás jogát is – az Nftv. 75. § (4) bekezdés b) pontja 

szerint az államháztartásért felelős miniszter gyakorolja. 
 

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. október 11. 

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

- Oktatási és Kulturális Közlöny, 2013. augusztus 12. 

- Semmelweis Egyetem honlapja, 2013. augusztus 12.  

- www.kozigallas.gov.hu, 2013. augusztus 12. 

 

 

Varga Mihály s.k. 

            nemzetgazdasági miniszter 
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