
 

 

A Nemzetgazdasági Minisztérium 

 

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

pályázatot hirdet 

 

Kecskeméti Főiskola 

gazdasági főigazgatói beosztás, magasabb vezetői megbízás ellátására 

 

A magasabb vezetői megbízás időtartama: 

A magasabb vezetői megbízás határozott időre, 3 évre szól. 

 

A munkavégzés helye: 

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. 

 

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

A kinevezésre kerülő gazdasági főigazgató feladata a Főiskola működésével összefüggő gazdasági 

és pénzügyi feladatok ellátása a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 

(a továbbiakban: Nftv.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 

(XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 11. §-ában meghatározott, valamint a Főiskola 

Szervezeti és Működési Szabályzatában (a továbbiakban: SzMSz) a Gazdasági-Műszaki 

Főigazgatóság hatáskörébe rendelt tevékenységek ellátása, irányítása és ellenőrzése (az SzMSz 

megtalálható a www.kefo.hu címen). A gazdasági főigazgató feladatait az intézmény rektorának 

irányítása mellett látja el.  

 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) rendelkezései az irányadók.  

 

Pályázati feltételek: 

 magyar állampolgárság, 

 büntetlen előélet és cselekvőképesség,  

 vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, 

 az Ávr. 12. §-ában előírt végzettség, szakképzettség, 

 legalább 5 éves vezetői/magasabb vezetői gyakorlat, 

 vezetési, szervezési ismeretek,  

 számítógép-felhasználói ismeretek, 

 vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a Főiskolával közalkalmazotti 

jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe (ügyvivő-

szakértő) kinevezhető. 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 felsőoktatási területen szerzett szakmai tapasztalat. 

 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 

 a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, részletes szakmai önéletrajzát,  

 eddigi szakmai, vezetői munkájának részletes ismertetését,  

 vezetői programját (legfeljebb három oldal terjedelemben). 

 

http://www.kefo.hu/


 

 

A pályázathoz mellékelni kell:  

 az Ávr. 12. §-ában foglalt végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok hiteles 

másolatát,   

 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, 

 a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget elfogadó nyilatkozatot, 

 nyilatkozatot arról, hogy a pályázó személyével kapcsolatban az Nftv. és a Kjt. 

rendelkezései alapján összeférhetetlenség nem áll fenn, 

 nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait 

a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően az SzMSz-ben rögzített 

bizottságok és testületek megismerhetik. 

 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 

A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. december 11. 

 

A pályázatok benyújtásának módja: 

A pályázatokat kérjük 1 eredeti és 2 másolati példányban személyesen leadni vagy postai úton  

a Kecskeméti Főiskola címére (6000 Kecskemét, Izsáki út 10.) megküldeni. A borítékon fel kell 

tüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: 

,,gazdasági főigazgató”. 

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:  

Az Nftv. 37. § (5) bekezdés alapján a magasabb vezetői megbízásra benyújtott pályázatok 

rangsorolásáról a szenátus dönt, döntését megküldi a rektornak. A rangsorolt gazdasági 

főigazgatói pályázatokat a rektor továbbítja a fenntartónak. Az Nftv. 73. § (3) bekezdése szerint a 

fenntartó bízza meg a gazdasági vezetőt, a gazdasági vezetővel foglalkoztatásra irányuló 

jogviszonyt a 37. § (5) bekezdés alapján a felsőoktatási intézmény vezetője létesít. 

Az állami felsőoktatási intézmények gazdasági főigazgatójának munkáltatói jogkörét az Nftv. 75. 

§ (4) bekezdés b) pontja szerint az államháztartásért felelős miniszter gyakorolja. A pályázat 

intézményi véleményezésének határideje: 2014. január 31. 
 

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. január 31. 

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

 Oktatási és Kulturális Közlöny,  

 Kecskeméti Főiskola honlapja, 

 http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium, 

 www.kozigallas.gov.hu. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabóné Kiss Márta főtitkár nyújt 

a 06-76-501-962-es telefonszámon. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kefo.hu honlapon szerezhet. 

 

  

 

    
 Varga Mihály s.k. 
 nemzetgazdasági miniszter 

http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium
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http://www.kefo.hu/

