
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 

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

pályázatot hirdet 

Design Terminál Nemzeti Kreatívipari Központ 

főigazgató (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, 2019. március 31-ig szól.  

A munkavégzés helye: 

1051 Budapest, Erzsébet tér 13.  

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

A Design Terminál Nemzeti Kreatívipari Központ (a továbbiakban: Design Terminál) 

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. Alaptevékenysége: Magyarország 

kormánya mindenkori gazdaságpolitikájának támogatása a kreatívipar állami ösztönzésével, a 

kreatíviparban rejlő gazdaságpolitikai és országkép formálási lehetőségek meghatározása és a 

magyar állam stratégiai érdekeinek érvényesítése az érintett ágazatokban, együttműködés az 

országkép stratégia alakításában és végrehajtásában közreműködő állami intézményekkel. A 

főigazgató ellátja a Design Terminál vezetésével összefüggő feladatokat.  

Illetmény és juttatások: 
 

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

XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

 

Pályázati feltételek: 

Főiskola, vagy egyetem, nemzetközi kapcsolatok szakirány,  

Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű 

nyelvtudás,  

A magyar kreatívipar magas fokú ismerete - legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,  

Vezetői gyakorlat - legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,  

B kategóriás jogosítvány,  

Nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása,  

Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény által előírt 

alkalmazási feltétel (büntetlen előélet).  



A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 

Francia nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű 

nyelvtudás,  

Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű 

nyelvtudás,  

Nemzetközi szakmai kapcsolatok megléte - legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,  

Költségvetési szervnél szerzett vezetői tapasztalat - legalább 1-3 év szakmai 

tapasztalat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

Részletes szakmai önéletrajz, az ellátandó feladatokkal kapcsolatos koncepciókat tartalmazó 

szakmai program, végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok közjegyző által hitelesített 

másolata, 60 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázati 

anyagot az eljárásban résztvevő bírálóbizottság megismerheti, illetve a pályázathoz 

kapcsolódó adatokat a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium a pályázattal elbírálás 

érdekében kezelheti.  

A beosztás betölthetőségének időpontja: 
 

A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. március 3. 

  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szuhai Erika nyújt, a 795-4913-os 

telefonszámon. 

 

A pályázatok benyújtásának módja:  

 

  Postai úton, a pályázatnak a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium címére 

történő megküldésével (1055 Budapest, Kossuth tér 2-4. ). Kérjük a borítékon 

feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VI-

INT/123/3/2013, valamint a beosztás megnevezését: főigazgató.  

Személyesen: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Kormányzati 

Humánpolitikai Főosztály Titkársága, 1055 Budapest, Kossuth tér 2-4. 1. emelet 

59. iroda.  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázókat bírálóbizottság hallgatja meg. A nyertes pályázó személyéről a bizottsági 

ajánlás figyelembe vételével a közigazgatási és igazságügyi miniszter dönt. A pályázatokat 

bizalmasan kezeljük. A pályázat eredményéről – a pályázati anyag egyidejű visszaküldésével 

– valamennyi pályázót írásban tájékoztatjuk.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. március 24.  

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

 

Közigállás - 2014. január 29. 

 


