
Intézmény megnevezése: Székesfehérvári Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és 

Alapfokú Művészeti Iskola – Lepsényi Telephely 

Címe: Fejér megye, 8132 Lepsény, Vasút utca 19. 

OM azonosítója: 039554 

Elérhetőségei: Intézmény központi e-mail címe: titkarsag@hermannzenesuli.hu; telefonszám: 

22/500989 

 

 

A kitöltött űrlapot a következő email címre kérjük visszaküldeni: 

 info@mzmsz.hu 

A betöltendő állás megnevezése: szolfézs és szintetizátor tanár alapfokon 

 

Jogviszony típusa: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, 

teljes munkaidő 

 

Pályázati feltételek: •         Főiskola, szolfézs szakos tanár, 

 

•         magyar állampolgárság, 

 

•         cselekvőképesség, 

 

•         90 napnál nem régebbi eredeti hatósági 

bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, 

valamint annak igazolására, hogy a 

közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól 

eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti 

jogviszony létesítését nem teszi lehetővé (sikeres 

pályázat esetén) 

  

A pályázat részeként benyújtandó 

iratok, igazolások: 

• végzettség, szakképzettség meglétét igazoló 

okmányok másolata, 

 

•         a pályázó szakmai önéletrajza, 

 

•         a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy 

hozzájárul személyes adatainak a pályázattal 

kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához. 

  

Bérezés: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 

Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli 

rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról szóló 

326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet az 

irányadók. 

A munkakör betöltésének kezdő 

időpontja: 

2021.09.01. 

  

A pályázat benyújtásának határideje: 2021.08.15. 

  

A pályázati kiírással kapcsolatos további 

információ, elérhetőség: 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további 

információt Király István József 
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A kitöltött űrlapot a következő email címre kérjük visszaküldeni: 

 info@mzmsz.hu 

intézményvezető nyújt, a 06-22-500-989 -os 

telefonszámon. 

  

A pályázatok benyújtásának módja:  

•         Postai úton, a pályázatnak a 

Székesfehérvári Tankerületi Központ címére 

történő megküldésével (Szfvári Hermann László 

Zeneművészeti SZG+AMI 8000 Székesfehérvár, 

Városház tér 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító 

számot: TK/072/HR/15701/2021, valamint a 

munkakör megnevezését: szolfézs szakos tanár. 

 

•         Elektronikus úton Király István József 

intézményvezető részére a 

titkarsag@hermannzenesuli.hu E-mail címen 

keresztül 

  

A pályázat elbírálásának határideje: 2021.08.26. 

  

 

 

Nyilatkozat 
 

Alulírott, Király István József a szövegben szereplő adatok pontosságáért, és közzétételéért teljes egészében 

felelősséget vállalok.  

(Amennyiben az álláshirdetés megjelent a közigallas.hu oldalon is, a link közzétételének beszúrása). 

 

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=u1vi3u13b1 

 

 2021.08.12.      Ph. 
                  aláírás 
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