
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

 

pályázatot hirdet 

Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság (KÖFI)  

 

igazgatói (magasabb vezető) 

beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

 

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama: 
 

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól. 

A munkavégzés helye: 

Budapest, 1134, Váci út 45. Átrium Park 

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

- KÖFI Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerint a miniszter 

szervezetirányítási jogkörében eljárva irányítja az Igazgatóság tevékenységét. - Egy személyi 

felelős vezetőként, teljes hatáskörrel ellátja az Igazgatóság képviseletét, valamint az Igazgatóság 

nevében aláírási jogosultsággal rendelkezik. - Meghatározza az Igazgatóság stratégiáját, 

minőségpolitikáját. - A Kohéziós Alap Közreműködő Szervezet (KA KSZ) keretében működteti a 

projektek lebonyolítási feladatai rendszerét, irányítja annak előkészítését, és gondoskodik azok 

lebonyolításáról. - A Strukturális Alapok Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program 

környezetvédelmi Közreműködő Szervezet (KIOP KSZ) keretében működteti a projektek 

lebonyolítási feladatai rendszerét, irányítja annak előkészítését, és gondoskodik azok 

lebonyolításáról. - A Környezet és Energia Operatív Program környezetvédelmi Közreműködő 

Szervezet (KEOP) keretében működteti a projektek lebonyolítási feladatai rendszerét, irányítja 

annak előkészítését, és gondoskodik azok lebonyolításáról. - A PHARE és Átmeneti Támogatási 

Programok Szakmai Programfelelős Szervezete keretében irányítja a Minisztérium hatáskörébe 

tartozó intézményfejlesztési projekteket. - Gondoskodik a tárcához tartozó Európai területi 

együttműködési programhoz és LIFE programhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról. - Gondoskodik 

a Zöld Beruházási Rendszerhez működtetéséhez kapcsolódó Pályázati Koordinációs Iroda 

feladatainak ellátásáról. - Működteti az Igazgatóság minőségirányítási valamint FEUVE rendszerét, 

mellyel biztosítja a folyamatokba épített előzetes, utólagos vezetői ellenőrzést, valamint az 

eljárásrendek folyamatos fejlesztését. - A vonatkozó jogszabályoknak megfelelően az önállóan 

gazdálkodó költségvetési szerv működtetése, a munkáltatói jogkör gyakorlása az irányítása alá 

tartozó intézmény közalkalmazottai felett. 



Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi 

XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

 

Pályázati feltételek: 

Egyetem, gazdasági vagy műszaki, 

Angol nyelv tárgyalási szintű nyelvtudás, 

Nemzetközi támogatási ügyekben és hazai célirányzatok működésében, ill Uniós 

pályázatok készítésében - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat, 

 Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat, 

Büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály 

szerint szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy 

letelepedett 

A Kjt. 20/B. (2) bekezdése alapján magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az 

kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással 

egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

Felsőfokú képesítés, pl. hivatalos közbeszerzési tanácsadó, FIDIC döntnök, 

Német nyelvből nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás, 

Környezetvédelmi, mérnöki terület - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

Fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, 

Iskolai végzettséget és szakképesítést igazoló iratok másolatai, 

A munkáltató vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programja, 

Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. február 18. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

 

Elektronikus úton dr. Ungár Eszter részére az eszter.judit.ungar@nfm.gov.hu e-mail 

címen keresztül Elektronikus úton részére a e-mail címen keresztül 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdés 

rendelkezéseinek megfelelően a pályázót a megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább 

háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság 

hallgatja meg. A megbízási jogkör gyakorlója a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a 

pályázati határidő lejártát követő hatvan napon belül dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, 

és a vezetői megbízásról. 

 



 


