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Felhívás intézményvezetői álláshelyek betöltésére 

 

A Miskolci Egyházmegye intézményvezetőt keres a fenntartásában működő 

 

Szent Miklós Görögkatolikus Óvoda és Bölcsőde  

(OM azonosító: 028611, székhely: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.) 
 

Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola  

(OM azonosító: 201577, székhely: 3780 Edelény, Borsodi út 36/b.) 
 

Fáy András Görögkatolikus Közgazdasági Szakgimnázium  

(OM azonosító: 201560, székhely: 3529 Miskolc, Jászi O. u. 1.) 
 

Szent János Görögkatolikus Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium  

(OM azonosító: 201550, székhely: 3780 Edelény, Borsodi út 34.) 
 

köznevelési intézményekbe. 

 

Jelentkezési feltételek: 

 az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 

Nemzeti köznevelésről szóló törvényben, szakképző iskolák esetében a szakképzésről 

szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendeletnek megfelelő 

végzettség és szakképzettség, 

  pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, 

 pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat, 

 cselekvőképesség, 

 büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya 

alatt. 

 

Megbízást az kaphat, aki a köznevelési intézményben, pedagógus-munkakörben, határozatlan 

időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazásban áll. Az intézményvezetői felhívásra jelentkezés 

lehetséges az intézményen kívüli pedagógus számára is. Ebben az esetben a jelentkező a 

megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben határozatlan időre, teljes munkaidőre 

alkalmazásra kerül. 

Többcélú szakképző intézményben intézményvezetői megbízást az kaphat, aki bármelyik, a 

többcélú szakképző intézmény által ellátott feladatra létesíthető intézményvezetői 

megbízásához szükséges feltételekkel rendelkezik.  

 

Az intézményvezető munkáltatója: a Miskolci Egyházmegye, képviseli Dr. Orosz Atanáz 

püspök. A munkáltatói jogkör gyakorlója: Papp Zoltán oktatási referens. 
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Illetmény és juttatások: Az egyházi fenntartású köznevelési intézményben az 

intézményvezető alkalmazására, illetménye és a juttatások megállapítására a Munka 

törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény, szakképző intézmény esetében a szakképzésről 2019. évi LXXX. törvény, továbbá a 

Pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 

30.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései az irányadók.  

 

A munkajogviszony időtartama:  

Pedagógus-munkakörben határozatlan időre szóló alkalmazás.  

A magasabb vezetői megbízás határozott időre szól. 

 

A jelentkezéshez a csatolandó dokumentumok: 

 szakmai önéletrajz, 

 az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési program a szakmai helyzetelemzésre 

épülő fejlesztési elképzeléssel, 

 a végzettséget igazoló okmányok hitelesített másolata, 

 személyes nyilatkozat legalább 5 éves szakmai gyakorlat meglétéről, 

 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

 nyilatkozat arról, hogy a jelentkező hozzájárul benyújtott dokumentumainak az 

elbírálásban résztvevők részéről történő megismeréséhez, kezeléséhez. 

 

A jelentkezés további feltételei: lelkipásztori ajánlás (zárt borítékban, Papp Zoltán oktatási 

referens részére benyújtva) 

 

A jelentkezés benyújtásának határideje: 2020. április 20. 

Felvételi elbeszélgetés: személyes egyeztetés alapján. 

Az állás betölthető: 2020. augusztus 1.  

A jelentkezés módja: 

 elektronikus úton: oktatas@mi.gorogkatolikus.hu e-mail címen keresztül, 

 postai úton, személyesen: Miskolci Egyházmegye, 3526 Miskolc, Szeles utca 59. 

 

További információ: személyesen vagy az alábbi elérhetőségeken kérhető 

 telefonon: +36 (46) 500– 266, 

 e-mailben: oktatas@mi.gorogkatolikus.hu 

 

Miskolc, 2020. február 18. 

 

 

 

 Papp Zoltán 

oktatási referens 
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