
A Nemzetgazdasági Minisztérium 
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet 

  

Pannon Egyetem 

Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság 

 

gazdasági főigazgató beosztás, magasabb vezetői megbízás ellátására 

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

 

Foglalkoztatás jellege:  
Teljes munkaidő  

 

A magasabb vezetői megbízás időtartama:  
A magasabb vezetői megbízás határozott időre (3 évre) szól. 

  

A munkavégzés helye:  
Veszprém megye, 8200 Veszprém, Egyetem u. 10.  

 

A tisztséghez tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:  
- az egyetem gazdálkodásának irányítása, működési, beruházási, fejlesztési terveinek előkészítése és 

az ezekről hozott döntések végrehajtásának megszervezése;  

- a jogszabályoknak, az intézmény alapító okiratának, szervezeti és működési szabályzatának, belső 

szabályzatainak megfelelően irányítja a gazdasági-műszaki főigazgatóság munkáját;  

- felel az egyetem éves költségvetési beszámolójának elkészítéséért, a gazdasági feladatokkal 

összefüggő adatszolgáltatások teljesítéséért, ellenőrzi a költségvetési előirányzatok betartását.  

 

Feladatkörét részletesen az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg.  

 

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

XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

 

Pályázati feltételek:  
- magyar állampolgárság,  

- büntetlen előélet és cselekvőképesség,  

- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Ávr) 12. §-ában előírt végzettség, szakképzettség,  

- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,  

- vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban 

áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazott munkakörbe kinevezhető.  

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
- felsőoktatási intézményben szerzett vezetői gyakorlat,  

- költségvetési intézményben gazdasági területen szerzett 5 éves vezetői gyakorlat,  

- államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés,  

- A pályázat elbírálásánál előnyt jelent, ha a jelölt szerepel a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 

151.§ (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkezik a tevékenység ellátására jogosító 

engedéllyel.  

 



A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  
- A pályázat tartalmazza a pályázó szakmai munkáját, szakmai és vezetői munkájára vonatkozó 
elképzeléseit, terveit.  

- A szakmai végzettséget igazoló okiratok másolatait, részletes önéletrajzot, erkölcsi bizonyítványt 

mellékelni kell a pályázathoz.  

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:  
A beosztás legkorábban 2014. március 1. napjától tölthető be.  

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. január 30.  

 

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Rózsáné dr. Kis Erika igazgató nyújt, a +36-88-

624-508-as telefonszámon.  

 

A pályázat benyújtásának módja:  
- Postai úton: a pályázatnak a Pannon Egyetem címére történő megküldésével (8200 Veszprém, 

Egyetem u. 10. Pannon Egyetem, Munkaügyi Igazgatóság.).  

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: GMF-HI 60/2013., 

valamint a beosztás megnevezését: gazdasági főigazgató (Pannon Egyetem).  

- Személyesen: Rózsáné dr. Kis Erika igazgató, Veszprém megye, 8200 Veszprém, Egyetem u. 10. B. 

ép. Pannon Egyetem, Munkaügyi Igazgatóság.  

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:  
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: 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 főigazgatója tekintetében a fenntartói jogokat és a 

munkáltatói jogkört – ideértve a megbízás jogát is – az Nftv. 75. § (4) bekezdés b) pontja szerint az 

államháztartásért felelős miniszter gyakorolja. 

  

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. február 28.  

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
 Oktatási és Kulturális Közlöny  

 Pannon Egyetem Rektori Körlevél  

 Pannon Egyetem honlapja  

 http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/kozigazgatasi-allamtitkarsag  

 https://kozigallas.gov.hu  

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  
A pályázathoz szükséges formanyomtatványok és további információk a Pannon Egyetem Munkaügyi 

Igazgatóságán szerezhetők be (8200 Veszprém, Pf. 158. Egyetem u. 10. Tel.: 88/624-508).  

 

 

Varga Mihály s.k.  

      nemzetgazdasági miniszter 

 


