
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

Az Eötvös József Főiskola rektora pályázatot hirdet – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.), 

valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.)  

Kormányrendelet alapján  

 

gazdasági igazgatói állás betöltésére. 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű jogviszony 

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

 

A vezetői megbízás időtartama: 2018. augusztus1-jétől 2023. július 31-ig  

 

A gazdasági igazgató főbb feladatai: 

 

 Ellátja az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. 

rendelet 11.§ (1) bekezdése és az Nftv. 13/A.§ (2) bekezdés f) pontja szerinti 

gazdasági vezetői feladatotokat. 

 A gazdasági vezetői feladat ellátása körében – az irányadó jogszabályokban 

(elsősorban az Nftv., az Áht. és Kjt., illetve azok végrehajtási rendeletei), továbbá az 

SzMSz-ben foglaltak szerint, valamint a fenntartói irányításnak megfelelően – irányítja 

és összehangolja a Gazdasági Igazgatóság szervezeti egységeinek munkáját. 

 Összeállítja az intézmény, havi időközi költségvetési jelentését, a negyedéves 

mérlegjelentését, a költségvetési beszámolóját, és az éves költségvetést, irányítja az 

ezzel kapcsolatos munkálatokat.  

 Eleget tesz a gazdálkodás dokumentumaival kapcsolatos rendelkezéseknek, bizonylat 

eljárásoknak, biztosítja a bizonylati fegyelem érvényesülését. 

 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

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

 

A gazdasági igazgatói állás betöltésének feltétele:  

 

• Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 

12 § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően rendelkeznie kell a 

felsőoktatásban szerzett végzettséggel és gazdaságtudományok képzési területen 

szerzett szakképzettséggel, és emellett 

o okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői 

szakképesítés, vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű 

szakképesítés, vagy 

o 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 szerzett legalább öt éves igazolt szakmai 

gyakorlattal, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy a 

felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség; 

• a pályázónak szerepelnie kell az Szt. 151. §-ának (3) bekezdése szerinti 

nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel; 

• felhasználói szintű számítógépes ismeret (MS Office Irodai alkalmazások) 

• büntetlen előélet; 



• magyar állampolgárság; 

• cselekvőképesség; 

• vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása a 2007. évi CLII. törvény alapján; 

• összeférhetetlenségi nyilatkozat. 

 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 

▪ felsőoktatási intézménynél gazdasági-pénzügyi területen szerzett öt év feletti vezetői 

tapasztalat, 

▪ EOS ügyviteli rendszer ismerete. 

 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 

▪ részletes szakmai önéletrajzot, 

▪ eddigi szakmai (vezetői, egyéb) tevékenységének leírását, szakmai vezetői 

elképzelését, 

▪ végzettséget, szakképzettséget, regisztrációt tanúsító okiratok hiteles másolatát, 

▪ nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát az erre jogosult 

testületek megismerhetik, 

▪ 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt. 

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

 

A kancellár gondoskodik gazdasági igazgatói feladatok ellátásáról, megbízza, illetve 

visszavonja a gazdasági vezető megbízását. 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:    2018. augusztus 1. 

 

A pályázat benyújtásának határideje:    2018. május 15. 

 

A pályázat elbírálásának határideje:    2018. június 15. 

 

A pályázat benyújtásának módja: 

Két példányban  postai úton, az Eötvös József Főiskola címére történő megküldésével 

 ( 6500 Baja, Szegedi út 2.) 

 

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő  

azonosító számot: SZC/358-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: gazdasági igazgató. 

 

A pályázat kiírás további közzétételének helye: 

www.kozigallas.gov.hu  

www.ejf.hu  

 

 

 

 

 

 

       Horváth Richárd 

       kancellár helyettes 

http://www.kozigallas.gov.hu/
http://www.ejf.hu/

