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A versenyvizsga célja annak felmérése, hogy a je-
lölt rendelkezik-e a közigazgatásban történő mun-
kavégzéshez szükséges műveltséggel, készségekkel 
és képességekkel. 

Jelentkezés és vizsgAhelyek
Közigazgatási versenyvizsgára 2009. július 1-jétől
a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigaz-
gatási Képzési Központ (a továbbiakban: KSZK) ver-
senyvizsga portálján online (http://kiwi.kszk.gov.hu),
illetve postai úton (kszk, 1518 Budapest, Pf. 26)
lehet jelentkezni, a választott vizsgahely (KSZK vagy
a regionális államigazgatási hivatalok és kirendeltsé-
geik) és idõpont megjelölésével.

 A vizsgAkövetelmények
(TAntárgycsoPortok):
• alkotmány- és jogi ismeretek,
•  közigazgatás-tudományi és közigazgatási ismeretek,
• társadalomismeretek,
• gazdasági és pénzügyi ismeretek,
• emberi jogi, etikai és adatkezelési ismeretek.

A vizsgA feléPítése és menete
Versenyvizsgát (az iskolai végzettségnek megfelelően) 
közép- és felsőszinten lehet tenni. A vizsga két rész-
ből (írásbeli és szóbeli) áll, amelyek külön napokon ke-
rülnek megrendezésre. Az írásbeli vizsga folyamán a 
jelölt számítógépen egy teszt-feladatsort old meg és 
egy esszékérdést fejt ki. Az írásbeli vizsga a jelölt le-
xikális és tárgyi tudása mellett a helyesírást, a stílust, 
valamint az informatikai felkészültséget is méri. A szó-
beli vizsgán a tárgyi tudás mellett a jelölt lényeglátási 
képessége, kommunikációs és beszédkészsége, va-
lamint problémafelismerő és reagálóképessége ke-
rül értékelésre. 

A felkészítő tAnfolyAm
A közigazgatási versenyvizsgára felkészítő tanfolyam 
nem kötelező. A KSZK a legmodernebb technológiák 
segítségével online és hagyományos, tantermi kép-
zés keretében is lehetőséget nyújt a felkészülésre. 
Tanfolyamot emellett a regionális államigazgatási hi-
vatalok és kirendeltségeik, valamint a felnőttképzést 
folytató intézmények nyilvántartásában szereplő szer-
vezet vagy személy is szervezhet. A tanfolyam díját a 
tanfolyamszervező maga állapítja meg.

A vizsgA díJA, díJkedvezmény
A versenyvizsga díja 2009-ben 19 325 ft. Az írásbeli 
vizsga díja 7730 Ft, a szóbeli vizsga díja 11 595 Ft.
A jelöltek meghatározott köre (hátrányos helyzetű 
vizsgázó, a fogyatékos vizsgázó stb.) mentesül a vizs-
gadíj 50%-a alól!
Az a jelölt, aki eredményes álláspályázata nyomán
felvételt nyer valamelyik közigazgatási szervhez, 
visszakapja a vizsga díját!

további információkért kérjük,
látogasson el honlapunkra!

Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigaz-
gatási Képzési Központ Közigazgatási Képzési Igaz-
gatóság

1518 Budapest, Pf. 26
Tel.: 06-1-386-9659
Fax: 06-1-386-9312 
E-mail: versenyvizsga@kszk.gov.hu
http://kiwi.kszk.gov.hu

szeretne A közigAzgAtásBAn dolgozni?
tudta, hogy a jövőben csak az jelentkezhet köztisztviselői 

álláspályázatra, aki sikeres versenyvizsgát tett?

Közigazgatási Versenyvizsga

A Kőrösi Csoma Sándor  Általános Iskola  

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 20/A – alapján pályázatot hirdet

gazdasági vezető
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:  a vezetői megbízás 
határozatlan időre szól
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Bajcsy-
Zsilinszky út 19-21.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással 
járó lényeges feladatok:
Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény, melyhez 
3 részben önállóan gazdálkodó intézmény  tartozik, 
gazdasági vezetői feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására 
és juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•  Főiskola, költségvetési szakirány vagy főiskolai és 

mérlegképes könyvelői végzettség államháztartási 
szakon.

•  Gyakorlott szintű számviteli/pénzügyi 
szoftverismeret

•  Pénzügyminisztériumi regisztráció
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
•  Költségvetési szervnél szerzett – legalább 5 éves 

vezetői tapasztalat
•  Egyetemi végzettség, költségvetési szakirányon.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•  Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok 

másolata, erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja:  
A munkakör legkorábban 2009. október 1. napjától 
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. 
szeptember 25.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 
Maitz Ferenc nyújt  a 06-23-377-218 –as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•  Postai úton a pályázatnak a Kőrösi Csoma Sándor 

Általános Iskola – Érd címére történő megküldésével 
( 2030 Érd, Bajcsy – Zsilinszky út 19-21.). Kérjük 
a borítékon  feltüntetni  a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: SZI/R/3212/2/2008, 
valamint a munkakör megnevezését: gazdasági 
vezető.

•  Elektronikus úton Maitz Ferenc részére a maitz@
hawk.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje:  
2009. szeptember 29.

A Kós Károly Szakképző Iskola

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A –alapján pályázatot hirdet

matematika –fizika szakos 
középiskolai tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 2030 Érd, Ercsi út 8.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői 
megbízással járó lényeges feladatok: matematika  
és fizika  tantárgyak tanítása szakiskolában és 
szakközépiskolában
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására 
és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadóak.
Pályázati feltételek: 
•  Egyetem, matematika–fizika szak,
A pályázat  részeként benyújtandó iratok, 
igazolások:
•  Végzettséget igazoló okirat másolata, önéletrajz, 

erkölcsi bizonyítvány 
A munkakör betölthetőségének időpontja:  
A munkakör a pályázatok elbírálását követően 
azonnal betölthető. 
A  pályázat benyújtásának határideje:  
2009. szeptember 12.
A pályázatok benyújtásának módja:
•  Postai úton, a pályázatnak a Kós Károly Szakképző 

Iskola címére történő megküldésével (2030 Érd, 
Ercsi út 8.) Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
21/2009, valamint a munkakör megnevezését: 
Matematika-fizika szakos középiskolai tanár.

A pályázat elbírálásának határideje:  
2009. szeptember 14.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, 
ideje:
•  Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 

honlapja

Az Érdi Szakorvosi Rendelőintézet

gyakorlattal rendelkező fogászati asszisztenst
keres, számítógépes ismerettel.

Érdeklődni a 23/365-232/149-es telefonon lehet, Bacsóné Szabó Julianna 
főnővérnél. 


