
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

 
pályázatot hirdet  

 

a Klebelsberg Intézményfenntartó Központba  

gazdasági elnökhelyettes 
munkakör betöltésére.  

 

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű, hat hónap próbaidő kikötése mellett  

 

Foglalkoztatás jellege:  

teljes munkaidő  

 

Munkakör: gazdasági elnökhelyettes 

 

A munkavégzés helye: 

1051 Budapest, Nádor utca 32. 

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 
 

 Ellátja a költségvetési tervezéssel, előirányzat-felhasználással, -módosítással kapcsolatos 

feladatokat, irányítja és ellenőrzi a gazdasági szervezetet 

 A szervezet üzemeltetési, fenntartási, működési, beruházási, beszerzési, vagyonhasználati és 

hasznosítási feladatainak ellátása 

 A bér- és munkaügyi feladatokkal, a készpénzkezeléssel, a könyvvezetéssel, a beszámolási, 

bevallási és adatszolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatos feladatok ellátása 

 Felelős az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 9. § (9) bekezdésében megjelölt feladatok ellátásáért 

 A költségvetési szerv más szervezeti egységéhez beosztott, továbbá a költségvetési szervhez 

rendelt más költségvetési szerv által foglalkoztatott, a tervezéssel, gazdálkodással, 

finanszírozással, adatszolgáltatással és beszámolással kapcsolatos feladatok ellátásért felelős 

alkalmazottaknak iránymutatást ad 

 Ellátja az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, az Ávr.-ben, valamint az 

egyéb gazdálkodással kapcsolatos jogszabályokban meghatározott feladatokat 

 Az elnökhelyettes ellátja a Szervezeti és Működési Szabályzatban, a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ szabályzataiban, a munkaköri leírásban meghatározott 

feladatokat 

 Távolléte vagy akadályoztatása esetén teljes jogkörrel helyettesíti az elnököt. 

 

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogállásra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.), az 

illetmény megállapítására a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az 

államtitkárok jogállásról szóló 2010. évi XLIII. törvény 73. § (8) bekezdésében meghatározottak az 

irányadók. 

 

Pályázati feltételek: 

 Magyar állampolgárság 

 Cselekvőképesség 

 Büntetlen előélet 



 az Ávr. 12. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően: felsőoktatásban szerzett végzettség 

és emellett 

okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy az 

engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítés, vagy 

mérlegképes könyvelői szakképesítés és a gazdasági vezetői belső ellenőri, érvényesítői, 

pénzügyi ellenjegyzői, – 2012. január 1. előtt az Áht. szerinti ellenjegyzői – vagy a 

számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése 

szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlat 

 Jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a szakvizsga alól a Közigazgatási Továbbképzési 

Kollégium által adott teljes körű mentesítés. Ha a vezetői kinevezéskor a kormánytisztviselő 

nem rendelkezik jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, azt a kinevezéstől számított 2 éven 

belül le kell tennie 

 Nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi 

CXXV. törvény alapján  

 Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása az egyes vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján. 

 

Előnyt jelentő tapasztalat: 

 költségvetési intézményben szerzett legalább 5 év gyakorlat 

 gazdasági szervezet vezetésében szerzett legalább 5 év gyakorlat 

 igazolt, köznevelési rendszerben szerzett gyakorlat  

 intézményfenntartói feladatokban szerzett tapasztalat 

 központi költségvetési szervnél szerzett gyakorlat 

 Forrás SQL rendszer ismerete 

 MS Office (irodai alkalmazások) felhasználói szintű ismerete 

 

Előnyt jelentő kompetenciák: 

 Magas fokú vezetői készségek 

 Rendszerszerű látásmód 

 Kiemelkedő szervezési készségek 

 Kiváló kommunikációs készség 

 Csapatmunkára való alkalmasság  

 Terhelhetőség, megbízhatóság 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 Álláshely betöltéséhez szükséges végzettség meglétét igazoló okmányok másolata 

 Önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rend. 8.§-a alapján  

 Motivációs levél 

 Referencia-igazolás/ ajánlások  

 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy az annak feladását igazoló 

szelvény arról, hogy a pályázó a Kttv. 42. § (4) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott 

feltételeknek megfelel  

 Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, 

továbbításához 

 Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő 

kezeléséhez 

 Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget elfogadó nyilatkozat 

 Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. 

törvény alapján nemzetbiztonsági vizsgálatnak aláveti magát 

 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2014. május 1.  

 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. április 10. 

 



A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ az Emberi Erőforrások Minisztériumának 

Személyügyi Főosztályán, dr. Palik Tímea jogi referenstől kérhető a +36 1 795 4977-es 

telefonszámon. 

 

A pályázatok benyújtásának módja:  

A pályázatot zárt borítékban az emberi erőforrások miniszterének címezve az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma Személyügyi Főosztályára (1051 Budapest, Arany J. u. 6-8.), a borítékon „Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ gazdasági elnökhelyettes pályázata” megjelöléssel kell postai úton 

benyújtani. 

A hiányosan – így különösen a megjelölt formátumtól és tartalomtól eltérő önéletrajzzal vagy a 

végzettséget igazoló iratok másolata nélkül – beküldött pályázatok érvénytelennek tekintendők. 

 

Munkáltatói jogkör gyakorlója: 

 

Az Intézményfenntartó Központ gazdasági elnökhelyettesét a miniszter az elnök javaslatára nevezi ki, 

illetve menti fel és állapítja meg díjazását. 

 

Pályázati eljárás rendje, módja:  

 

A beérkezett pályázatok közül csak a formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtó 

pályázók kerülnek meghallgatásra. A meghallgatást követően születik döntés. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. április 28. 

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. március 18. 

 

Az álláshely közzétételének helye: 

 A pályázati kiírás közzétevője a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH)). A pályázati 

kiírás a közigazgatási szerv által az KIH részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak 

tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel, 

 Az Emberi Erőforrások Minisztériumának honlapján, 

 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ honlapján. 

 Oktatási Közlöny  

 

 

Budapest, 2014. március „….” 

 

 

 

Balog Zoltán 

emberi erőforrások minisztere 

 

 


