
Nemzetgazdasági Minisztérium  

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

pályázatot hirdet 

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem  

 

főigazgató (magasabb vezető)  

munkakör betöltésére.  

A közszolgálati jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony  

                         

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A vezetői megbízás időtartama: 
 

A vezetői megbízás határozott időre, 4 évig szól.  

A munkavégzés helye: 

Budapest, 1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8.  

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

Irányítja és ellenőrzi az egyetem gazdasági, jogi- igazgatási-ügyviteli, műszaki-

üzemeltetési, gazdasági-pénzügyi, adminisztratív-jogi- igazgatási-ügyviteli 

tevékenységét, teljes körűen ellenőrzi az intézmény pénzügyi folyamatait. Elvégzi 

az intézmény költségvetésének tervezését és beszámoló készítésének feladatait. 

Felelős a könyvviteli feladatok ellátásáért, a számviteli politika megszervezéséért, a 

hatályos jogszabályoknak megfelelő szabályzatok kidolgozásáért és azok 

végrehajtásáért. Biztosítja, hogy az Egyetem, tervezéssel, gazdálkodással, 

finanszírozással, adatszolgáltatással és beszámolással, az ügyviteli, adminisztratív 

tevékenységgel, az intézmény üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatos 

feladatainak ellátását, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, 

illetve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról kiadott 368/2011. 

(XII.31.) Korm. rendeletben, valamint más vonatkozó jogszabályban foglaltak 

szerint.  



Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak 

jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. A 

főigazgató juttatásai, munkaköri leírása tekintetében meghatározott fenntartói 

döntési jogkört, az Nftv. 73. § (3) bekezdés f) pontjában a főigazgató tekintetében 

meghatározott fenntartói döntési jogosultságot (megbízás, megbízás visszavonása), 

valamint a főigazgatóval kapcsolatos munkáltatói jogokat – az oktatásért felelős 

miniszter előzetes egyetértésével – az államháztartásért felelős miniszter 

gyakorolja.  

                         

Pályázati feltételek: 

         Magyar állampolgárság, 

         Cselekvőképesség, 

         Büntetlen előélet, 

         Egyetem, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 

368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12. § (1) és (2) bekezdéseiben 

foglaltaknak megfelelően: felsőoktatásban szerzett végzettség,  

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

         valamely világnyelv tárgyalási szintű ismerete  

         legalább öt éves vezetői tapasztalat  

         felhasználói szintű informatikai rendszerismeret  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         felsőoktatási és kulturális területen szerzett szakmai tapasztalat  

Elvárt kompetenciák:  

         szervezésre és szervezetépítésre vonatkozó tapasztalat, képesség,  

         konfliktus-kezelő és kommunikációs képesség,  

         stressz tűrő képesség,  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         részletes önéletrajz az eddigi szakmai tevékenység ismertetésével  

         szakmai vezetői koncepció  

         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (ha a pályázó erkölcsi 

bizonyítványhoz kötött munkakörben dolgozik, az erről szóló 

munkáltatói igazolás)  

         a szakmai végzettséget és a nyelvtudást igazoló okiratok hiteles 

másolatai (közjegyző vagy a munkáltató által hitelesített másolat, vagy az 

okiratok a pályázat benyújtásakor eredetben való bemutatása)  

         a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget elfogadó nyilatkozat  



         a pályázó a Kjt. 20/A. § (5) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozata arról, 

hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. június 9.  

A pályázatok benyújtásának módja:  
         Postai úton, a pályázatnak a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem címére 

történő megküldésével (1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8. ). Kérjük a 

borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 

LFZE 20131 , valamint a munkakör megnevezését: főigazgató (magasabb 

vezető).  

vagy 
         Elektronikus úton Szántó Andrea Bér –és Munkaügyi vezető részére a 

szanto.andrea@lisztakademia.hu E-mail címen keresztül  

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázatokat a Szenátus rangsorolja. A Szenátus által felállított rangsor 

ismeretében a Rektor tesz javaslatot a megbízásra jogosult miniszternek. A vezetői 

megbízás kiadásáról a miniszter dönt.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. augusztus 9.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
         http://www.zeneakademia.hu/ - 2013. május 10. 

         https://kozigallas.gov.hu - 2013. május 10. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a 

http://www.zeneakademia.hu/ honlapon szerezhet.  
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