
Pályázati felhívás 

Az Országos Örmény Önkormányzat Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 
CLXXIX. törvény (továbbiakban: Njt.) az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról 
és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (Emtv.), valamint 
az előadó-művészeti szervezet vezetőjének választására irányuló pályázati eljárásról és a 
munkakör betöltésének szabályairól szóló 155/2017. (VI. 15.) Korm. rendelet alapján 
pályázatot hirdet a fenntartásában működő Urartu Örmény Színház igazgatói 
munkakör betöltésére.  

1. A jogviszony időtartama: határozott idejű (5 év)  

A munkaviszony 2021. február 1-től 2026. január 31-ig.-ig szól.  
A munkába lépés napja 2021. február 1-e. 

2. A foglalkoztatás jellege: részmunkaidő 
3. A munkavégzés helye: 1025 Budapest Palatinus u.4. 
4. A munkakörhöz tartozó feladatok: az intézmény feladatkörébe tartozó tervezési, 

szervezési, pénzügyi-gazdálkodási munka ellátása és az ezekhez kapcsolódó 
vezetői teendők munkaköri leírásnak és a hatályos jogszabályoknak megfelelő 
végzése 

5. Bérezés és juttatások:  

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) vezető 
állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezései alkalmazásával – az Emtv. szerinti 
eltérésekkel - munkaviszony keretében történik az Országos Örmény Önkormányzat 
költségvetésének figyelembevételével. 

      6. Pályázati feltételek: 

a) a 155/2017. (VI. 15.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti szakirányú 
felsőfokú végzettség és legalább 5 éves szakmai gyakorlat, vagy legalább hároméves 
előadó-művészeti szervezetnél szerzett vezetői gyakorlat; 

b) Szakirányú felsőfokú végzettségnek minősül a felsőfokú oktatási intézményben 
szerzett, az intézmény alaptevékenységének megfelelő diplomával, vagy oklevéllel, 
továbbá a jogász, illetve a közgazdász oklevéllel tanúsított végzettség. Szakmai 
gyakorlatnak minősül a valamely előadó-művészeti szervezetnél, a szervezet 
alaptevékenységének megfelelő és ahhoz közvetlenül kapcsolódó munkakörben, 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony esetében pedig az ilyen feladatkörben 
eltöltött idő. /szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség megszerzésének 
követelménye alól mentesül a Kossuth-díjban, a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze 
és a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, valamint a Magyarország Kiváló 
Művésze és Magyarország Érdemes Művésze díjban részesített, valamint a művészet 
tudományterületen színházművészet, zeneművészet, tánc- és mozdulatművészet 
tudományágban tudományos (PhD vagy DLA) fokozatot szerzett személy/ 

c) magyar állampolgárság, 



d) büntetlen előélet, 

e) tárgyalási szintű örmény nyelvtudás. 

     

 7.  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  

Előadó-művészeti szervezetnél szerzett több mint 3 éves vezetői gyakorlat. 

 

8.  A pályázathoz csatolni kell: 

- a pályázó szakmai életrajzát, 

- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, 

- az iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolatait, 

- szakmai gyakorlat vagy vezetői gyakorlat igazolását, 

- hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot a pályázati eljárásban részt 
vevők megismerhetik, 

- nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 

- nyilatkozatot arról, hogy a pályázatot elbíráló testületi üléseken a pályázó nyílt vagy 
zárt ülés tartását kéri. 

9. A pályázatnak tartalmazni kell: 

- Az intézmény vezetésére vonatkozó, helyzetelemzésre épülő, a színház szervezeti, 
vezetési, fejlesztési, működési struktúrájára vonatkozó részletes elképzeléseket; 

- A pályázó művészeti terveit, a megvalósítani kívánt hosszabb távú művészeti 
koncepciót, szakmai elképzeléseket 

- A szakmai koncepció megvalósítását, a források növelését szolgáló gazdasági 
stratégiát; 

10. A munkakörrel a pályázat kiírásával kapcsolatos egyéb információk munkanapokon 
9-15 óra között a 06/1 950321 telefonszámon kérhető. 

11. A pályázat benyújtásának határideje: A Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapján 
való közzétételtől számított 30 munkanap. 

12. A pályázatok benyújtásának módja: armenia@ormenyorszagos.hu email-címre 
történő megküldésével történik. 



13. A pályázat elbírálásának határideje: A szakmai bizottság ülését követően, a soron 
következő Közgyűlésen. 

14. A pályázati kiírás további közzétételének helye: EMMI honlapja és az Országos 
Örmény Önkormányzat hivatalos honlapja 

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek 
nyilvánítsa. 

A Kormányrendelet alapján csatolni kell: Színház éves gazdálkodásának (2021. évi) 
eredeti tervezett fő adatai: 

  

Bevételek: 

 Működési bevételek  
 Működési célú átvett pénzeszköz  
 Működési célú támogatás  
 Költségvetési támogatás 

  

Kiadások: 

 Személyi juttatások  
 Munkaadókat terhelő járulékok  
 Dologi kiadások  
 Beruházások, felújítások  

 
 

  

 


