
ÁLLÁSPÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

AZ ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 

pályázatot hirdet a 

NEMZETI SZAKÉRTŐI ÉS KUTATÓ KÖZPONT 

(a továbbiakban: NSZKK) 

főigazgató gazdasági helyettese  

állásának betöltésére. 

 

A vezetői megbízás - 2021. augusztus 01-jétől - határozatlan időre szól. 

 

Jogállás, illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra az igazságügyi 

alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény rendelkezései az 

irányadók. 

 

Pályázatot az nyújthat be, aki: 

• magyar állampolgár, 

• büntetlen előéletű, 

• az államháztartásról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12. § szerinti 

végzettséggel,  

• költségvetési szervnél szerzett legalább öt éves igazolt gazdasági szakirányú szakmai 

gyakorlattal, 

• legalább három éves vezetői gyakorlattal rendelkezik. 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

• központi államigazgatási szervnél szerzett vezetői tapasztalat, 

• angol és/vagy német nyelv ismerete, 

• informatikai ismeretek. 

 

Az állás betöltésének feltétele: vagyonnyilatkozat-tétel és nemzetbiztonsági ellenőrzés. 

 

Főbb feladatok: 

• irányítja az NSZKK működésével összefüggő gazdasági, pénzügyi, logisztikai, 

informatikai, műszaki és intézményüzemeltetési, létesítményi munkabiztonsági, 

tűzvédelmi, környezetvédelmi feladatok elvégzését; 

• biztosítja az NSZKK működésének pénzügyi, anyagi és technikai feltételeit; 

• kialakítja, betartja és betartatja a könyvviteli, elszámolási, vagyon-nyilvántartási, 

pénzkezelési és bizonylati rendet; 

• szervezi, irányítja és végrehajtja a költségvetési, pénzügyi gazdasági tervezési 

munkákat. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 31.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 30.  

 



A pályázathoz mellékelni kell: 

 

• végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolatát, 

• részletes szakmai önéletrajzot, az eddigi munkahelyek felsorolásával, 

• hatósági erkölcsi bizonyítványt, amelyben igazolja, hogy az igazságügyi alkalmazottak 

szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 11. § (4) és (5) bekezdésében 

meghatározott körülmény nem áll fenn, 

• az NSZKK gazdálkodásával, üzemeltetésével kapcsolatos részletes szakmai programot, 

• a pályázó nyilatkozatát, amelyben hozzájárul, hogy a pályázathoz csatolt és az 

elbírálással kapcsolatos adatait az Országos Rendőr-főkapitányság a pályázat 

elbírálásának érdekében kezelje. 

 

 

A bíráló bizottság a pályázókat meghallgatja. A pályázatok kezelése bizalmasan történik.  

A pályázat eredményéről valamennyi pályázó írásban kap tájékoztatást. 

 

A pályázatot elektronikus úton a humszolg.orfk@orfk.police.hu email címre kell 

benyújtani. 
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