
Az E-médiainformatika Nkft. 

pályázatot hirdet  

a fenntartásában lévő Garabonciás Középiskola  

igazgatói munkakörének (magasabb vezető beosztás) betöltésére  

A magasabb vezetői megbízás időtartama:  
A kinevezés napjától számított (5 év) határozott idő. A kinevezés jogerőssé az 
oktatásért felelős miniszter egyetértésével válik. 

A munkaviszony időtartama:  

A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval 
(középiskolával) alkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg 
pedagógus munkakörre munkaviszony létesít. Az alkalmazotti jogviszony 
határozatlan időre szól, újonnan létesített jogviszony esetén  

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.  
A munkavégzés helye: 1074 Budapest Szövetség utca 35. 

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

1. A középiskola működtetése, a tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátása a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvényben (a továbbiakban: Nkt.), 2011. évi CLXXXVII. törvény - a 
szakképzésről, 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről, 2012. évi I. 
törvény - a munka törvénykönyve,1992. évi XXXIII. törvényben (a 
továbbiakban: Kjt.), a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. 
rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet.) 

2. A magánfenntartásu iskola menedzselése az iskola eredményes, gazdaságos 
működtetése. 

3. Illetmény és juttatások  
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt., az Nkt., továbbá a Korm. 
rendelet rendelkezései valamint az MT az irányadók.  

4. A munkakör betöltésének feltételei  

Az Nkt. 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:  



4.1. Az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakör 
betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben felsorolt – felsőfokú iskolai 
végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak 
szerint pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben 
szerzett szakképzettség;  

4.2. Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői 
szakképzettség;  

4.3. Legalább öt év pedagógus munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy 
foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során 
szerzett szakmai gyakorlat;  

4.4. A nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, 
határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a 
megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan 
időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.  

4.5. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 4/B. § (5) 
bekezdése alapján legalább hároméves szakképzési vezetői gyakorlat, 
vagy legalább hároméves szakképzési intézményfenntartói vagy 
szakképzési igazgatási, tapasztalat.  

4.6. Büntetlen előélet.  

4.7. Cselekvőképesség. 

4.8. A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák.  
Vezetői menedzsment készség, kiváló szervező- és kommunikációs 
készség, elemzőkészség, lojalitás, gyors, pontos munkavégzés.  

4.9. A pályázat részeként benyújtandó iratok és mellékletek  

4.10. Fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos 
időtartamával – év, hónap, nap megjelölésével – , a betöltött 
munkakörök megnevezésével, illetve az ellátott feladatok, a betölteni 
kívánt munkakör ellátásához jogszabályban előírt szakmai gyakorlat 
feltüntetésével).  

4.11. Vezetői program (az intézmény helyzetelemzésén alapuló, vezetésre, 
fejlesztésre irányuló szakmai elképzelések bemutatása különös 
tekintettel az önfenntartási finanszirozás módjára).  

4.12. Motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben).  

4.13. Adatkezelési nyilatkozat, melyben a pályázó – a pályázat elbírálásának 
időtartamára – hozzájárul adatai kezeléséhez.  



4.14. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyag tartalmát és a 
pályázó személyes adatait a pályázat elbírálásában résztvevők 
megismerhessék.  

4.15. A betölteni kívánt munkakör ellátásához jogszabályban előírt szakmai 
gyakorlat igazolása (munkáltatói igazolások csatolásával).  

4.16. Iskolai végzettség (szakképzettség), szakképesítés, pedagógus-
szakvizsga, intézmény- vezetői szakképzettség meglétét igazoló 
okmányok másolatai.  
Amennyiben a pedagógus szakvizsga keretében szerzett 
intézményvezetői szakképzettség megszerzése még folyamatban van, a 
felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről. 

4.17. 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (büntetlen 
előélet, nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt, nem áll foglalkozástól 
vagy tevékenység-től eltiltás hatálya alatt).  

5. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

Szakmai jártasság a médiainformatika területén, menedzser tipusú vezetői  
  gondolkodás, az iskola profiljához kapcsolható munkaerőpiaci tapasztalat 

6. A igazgatói munkakör betölthetőségének időpontja:  az eredményes pályázatot 
követően megegyezés szerint. 

A pályázati kiírással, pályázattal kapcsolatos szakmai, valamint a középiskola 
szakképzési tevékenységére vonatkozó további információ az E-médiainformatika 
Nkft. megbízásából Virág Miklós viragmiklos1@t-email.hu nyújt.  

A pályázatok benyújtásának módja:  

A pályázatot postai és elektronikus úton is kérjük megküldeni az alábbiak szerint.  

Postai úton történő benyújtás során a pályázatot kérjük két nyomtatott és aláírt 
példányban, az E-médiainformatika Nkft  (levelezési cím: 1656. Bp Pf. 60.) 
megküldeni. Elektronikusan viragmiklos1@t-email.hu 

A pályázat benyújtásának határideje: 

A pályázat Oktatási Közlönyben való megjelenéstől számított 30. nap  

- postára adás időponja legkésöbb: Oktatási Közlönyben való megjelenéstől számított 
30. nap éjfélig, 

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelenné 
nyilvánítsa. A pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatot a pályázat kiírója 
érvénytelennek tekinti.  



A pályázati kiírás elsődleges közzétételének helye, ideje: 2017. szeptember 22.
(garabonciasonline.hu) 

 
A pályázati kiírás további közzétételének helye:  
 
Oktatási és Kulturális Közlöny (http://okk.kozlonyok.hu/)  

http://garabonciasonline.hu

