
Váci Mihály Kulturális Központ 
                        

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 
alapján 

pályázatot hirdet 

VÁCI MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT 
 

közművelődési szakember 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Selyem utca 12. 

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

Feladata a Váci Mihály Kulturális Központban és telephelyén, a Nyíregyházi 
Városi Galériában és a Pál Gyula teremben a közművelődési munka 
szervezése, lebonyolítása, kiállítások tervezése szervezése, hatékony 
marketing kommunikáció végzése. Adminisztrációs munkájának, precíz 
napra készen történő ellátása. Az intézmény gyűjteményének szakszerű 
kezelése, rendben tartása. Közreműködik a központi intézmény 
rendezvényeinek, kiállításainak, tárlatainak előkészítésében és teljes körű 
lebonyolításában. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a(z) a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi 
területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes 



kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 1. és 5. 
számú mellékletének rendelkezései az irányadók. 
                        
Pályázati feltételek: 

• A fizetési osztálynak megfelelő közművelődési szakképesítés 
vagy felsőfokú közművelődési szakképzettség, 

• büntetlen előélet, magyar állampolgárság, munkaköre 
ellátásához szükséges magyar nyelvtudás, 

• cselekvőképesség. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

• képzőművészeti területen, valamint kiállítás szervezésben 
való jártasság, 

• mesterfokú szakképzettség ( MA,MSc ) a pályázati 
feltételeknél megjelölt, 

• gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások), 

• a végzettségének és szakképzettségének megfelelő 
feladatkörben, közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló 
további jogviszonyban szerzett legalább egy éves szakmai 
gyakorlat. 

Elvárt kompetenciák: 

• Önálló, precíz munkavégzés, jó kommunikációs és 
problémamegoldó képesség, kreativitás, megbízhatóság. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• A pályázó részletes, fényképes szakmai önéletrajza, 

• az álláshely betöltéséhez szükséges végzettsége(k), 
szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) közjegyző által 
hitelesített másolata, 

• a végzettségnek és szakképzettségnek megfelelő 
feladatkörben, közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló 
további jogviszonyban szerzett legalább egy éves szakmai 
gyakorlat igazolása, 

• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a 
büntetlen előéletet, és hogy nem áll a pályázó közügyektől 
eltiltás hatálya alatt, valamint nem áll a Kjt. 20.§ (2) bekezdés d) 
pontja szerinti büntető eljárás hatálya alatt, valamint a 
foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt (az erkölcsi 
bizonyítvány megérkezéséig az igénylést igazoló okirat 
másolata), 



• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt 
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő 
kezeléséhez hozzájárul, 

• pályázó nyilatkozata, melyben a pályázó hozzájárul ahhoz, 
hogy pályázati anyagát a pályázati eljárásban résztvevők 
megismerhessék, és abba betekintsenek, 

• A pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet 
kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt, 

• magyar állampolgárság igazolása (személyazonosító 
igazolvány másolata). 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2020. március 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 14. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mészáros Szilárd 
igazgató nyújt, a +36-42/411-822 telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

• Postai úton, zárt borítékban, a pályázatnak a Váci Mihály 
Kulturális Központ címére történő megküldésével (4400 
Nyíregyháza, Szabadság tér 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni 
a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
VMKK/1/2020, valamint a munkakör megnevezését: 
közművelődési szakember. 

vagy 

• Elektronikus úton Marjánné Papp Adrienn részére 
titkarsag@vacimuv.hu e-mail címen keresztül. 

vagy 

• Személyesen: zárt borítékban, Marjánné Papp Adrienn 
titkárság, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, 
Szabadság tér 9. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázat feltételeinek megfelelő pályázók közül az előértékelést követően 
a kiválasztott pályázókat személyesen meghallgatásra hívjuk be. A döntést 
követően a pályázat eredményéről kizárólag a behívott pályázók kapnak 
értesítést. A sikertelen pályázatokat az értesítést követően 90 napig 
őrizzük, személyesen átvehetőek a titkárságon, a határidő lejártával 
megsemmisítésre kerülnek. A pályázat benyújtásának tényét és annak 
tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük. 



A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 25. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

• Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat honlapja - 
2020. január 27. 

• Váci Mihály Kulturális Központ honlapja - 2020. január 27. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

A pályázót a munkáltató hallgatja meg és a munkáltató dönt. A munkáltatói 
jogkör gyakorlója a Váci Mihály Kulturális Központ igazgatója. A munkáltatói 
jogkör gyakorlója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának 
jogát. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban 
feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel. A határidőn 
túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A közalkalmazotti 
jogviszony határozatlan időre szól, újonnan létesített jogviszony esetén- a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény 21/A. § (4)-(5) 
bekezdésében foglaltak kivételével - 4 hónap próbaidő kikötésével. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.vacimuv.hu 
honlapon szerezhet. 
 


