
Pályázati felhívás 

az emberi erőforrások minisztere 

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján  

pályázatot hirdet a 

Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ  

Gazdasági-Műszaki Főosztály 

 

gazdasági-műszaki igazgatói  

munkakör betöltésére.  

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama: 

Határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony  

                         

Foglalkoztatás jellege:  

 

Teljes munkaidős  

A munkavégzés helye: 

1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1.  

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 

alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 

3. sz. melléklet 66. Költségvetési feladatkör  

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

Működéssel összefüggő gazdasági és pénzügyi feladatok tekintetében a Központ elnökének 

helyettese. Ellátja a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 11.§ (1) bekezdésben foglalt, egyéb 

jogszabályban, valamint az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott 

feladatokat.  

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közszolgálati tisztviselők 

jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Áht., Ávr. és a Közszolgálati 

Szabályzat rendelkezései az irányadók.  

                         

Pályázati feltételek: 

         Magyar állampolgárság 

         Cselekvőképesség 

         Büntetlen előélet 



        Főiskola, vagy egyetemi pénzügyi, számviteli végzettség; főiskolai vagy egyetemi 

végzettség és legalább államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés  

        Költségvetési szervnél számviteli, pénzügyi szakterületen szerzett  legalább 3-5 év 

vezetői tapasztalat 

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)  

        B kategóriás jogosítvány  

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása 

     A számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 151.§ (3) bek. szerinti nyilvántartásban 

szerepel és rendelkezik a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         Felhasználói szintű Forrás SQL rendszerismeret 

Elvárt kompetenciák:  

         Kiváló szintű Felelősségtudat  

         Kiváló szintű Problémamegoldás  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         Részletes szakmai önéletrajz  

         Motivációs levél  

    Az előírt vezetői gyakorlat részletes ismertetése (pontos időtartam dátumokkal, 

munkáltató, munkakör, ellátott feladatok megjelölésével)  

    A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes 

adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul  

         A képesítést illetve az egyéb feltételeket igazoló okiratok másolata  

         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány  

    A pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének 

eleget tesz  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető, próbaidő kikötése mellett. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. december 31.  

A pályázatok benyújtásának módja:  

 A pályázatnak az Emberi Erőforrások Minisztériuma Személyügyi Főosztályon 

munkaidőben személyesen történő leadásával (1055 Budapest, Arany János u. 6-8. 

IV. emelet 425/A szoba, H-Cs: 8.00-16.30, P: 8.00-14.00). Kérjük az anyagon 

feltüntetni: „Forster Gyula Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ gazdasági-

műszaki igazgatói munkakör”,  vagy 

 Dr. Nagy Olga részére az olga.nagy@emmi.gov.hu e-mail címen keresztül 

elektronikusan. 

  

mailto:olga.nagy@emmi.gov.hu


A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 

Elektronikus benyújtáskor az okiratok beszkennelésével érvényes a pályázat. A hiányosan 

beküldött, ill. a feltételeknek nem megfelelő pályázatok érvénytelenek. A kiválasztási 

eljárásra a munkáltató bíráló bizottságot hoz létre, a bíráló bizottság 2013. január 10-én 

személyesen meghallgatja a pályázókat. A kinevezési jogkör gyakorlója a benyújtási 

határidőtől számított 30 napon belül dönt a pályázat nyerteséről vagy eredménytelenségéről. 

A pályázókat az eredményről e-mailben értesítjük A nem nyertes pályázatok 

megsemmisítésre kerülnek.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. január 30.  

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:  

 https://kozigallas.gov.hu honlapon 2012. december 17. 

 www.koh.hu honlapon 2012. december 17. 

 www.kormany.hu honlapon 2012. december 18. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

A gazdasági vezető megbízásának (kinevezésének), megbízása visszavonásának, díjazása 

megállapításának jogkörét az Áht. 9.§ (1) bek. c) pontja alapján az emberi erőforrások 

minisztere, az egyéb munkáltatói jogokat a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és 

Szolgáltatási Központ elnöke gyakorolja.  

 

Budapest, 2012. december „   „ 

 

 

 

         Balog Zoltán 

               emberi erőforrások minisztere 
 


