
Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet 

NEMZETI KULTURÁLIS ALAP  IGAZGATÓSÁGA 
Előadó-művészeti Iroda 

hatósági szakreferens 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

Budapest, 1085 Budapest, Gyulai Pál utca 13. 

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

Előadó-művészeti szervezetek és szakmai érdekképviseleti szervezetek 
nyilvántartását, törlését (beleértve az adatváltozásokat is) elrendelő határozatok, az 
eljárásokhoz kapcsolódó végzések, egyéb dokumentumok előkészítése, a 
szükséges eljárások lefolytatása, az előadó-művészeti szervezetek minősítésével, 
évadbeszámolóikkal, valamint létesítmény-gazdálkodási és egyéb nyilvántartásba 
vételhez, minősítéshez, központi költségvetési támogatás igénybevételéhez 
szükséges adatszolgáltatásaikkal kapcsolatos koordinációs feladatok ellátása, az 
előadó- művészeti szervezetek által igényelt támogatási jogosultságot igazoló 
határozatok, valamint az adókedvezményre jogosító támogatási igazolás iránt 
indított eljárásokban a közbenső végzések elkészítése, az előadó-művészeti 
szervezetek éves szakmai beszámolóinak ellenőrzése, a beszámolók 
elfogadásához vagy elutasításához szükséges hatósági eljárások lefolytatása, 
határozatok előkészítése, hatósági ellenőrzési feladatok ellátása, beleértve a 
helyszíni ellenőrzést is. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról 

szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 37/2008. (XII. 31.) OKM rendelet 

rendelkezései az irányadók. 



 

Pályázati feltételek: 

•    Egyetem, egyetemi szintű jogász szakképzettség vagy egyetemi /főiskolai 
szintű államigazgatási/igazgatásszervezői, 

•    Közigazgatási hatósági eljárásban szerzett gyakorlat - Legalább 1-3 év 

szakmai tapasztalat, 

•    Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 
•    Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
•    Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

•    Előadó-művészeti területen szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai 
Tapasztalat. 
 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

szakmai önéletrajz, képesítést igazoló okiratok másolata, 30 napnál nem 
régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (csatolása legkésőbb a pályázat 
elbírálásáig szükséges), a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati 

anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő 
kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2013. január 15. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. december 19. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

•    Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága címére 
történő megküldésével (1388 Budapest, Budapest Pf. 82.). Kérjük a 
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
77645/12, valamint a munkakör megnevezését: hatósági szakreferens. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatokról az Előadó-művészeti Iroda 

Főosztályvezetőjének javaslata alapján a Főigazgató dönt. Személyes 
meghallgatásra csak a pályázat alapján legesélyesebb jelentkezők esetében kerül 
sor. A pályázat eredményéről a sikeres pályázót telefonon, a többi pályázót 
elektronikus úton értesíti az Előadó-művészeti Iroda a döntést követő 2 munkanapon 
belül. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. január 10. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 



•  Az NKA és az EMMI honlapján a KSZK portálján való megjelenéssel 

egyidőben. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

A Kinevezés 4 hónapos próbaidővel történik. 

A munkáltatóval  kapcsolatban további információt  a  www.nka.hu  honlapon 

szerezhet. 
 


