
  
 

 
A Szlovén RTV-ről szóló törvény 21. szakaszának 2. és 3. bekezdése (SZK Hivatalos Lapja 
96/05 a módosításokkal és kiegészítésekkel) és a Szlovén RTV Közintézmény Statútumának 
63. szakasza (SZK Hivatalos Lapja 106/06 a módosításokkal és kiegészítésekkel) 
értelmében nyilvános pályázatot hirdetek  
 

 
a magyar nemzeti közösség tévéműsorainak szerkesztősége szerkesztési és gyártási 

egység felelős szerkesztői munkakörének betöltésére 
 
 
A jelentkezőknek a következő feltételeknek kell eleget tenniük: 
- a Szlovén Köztársaság állampolgára, 
- egyetemi végzettség, 
- a szlovén nyelv ismerete, 
- legalább egy világnyelv aktív ismerete, 
- a magyar nyelv aktív ismerete, 
- legalább 5 év munkatapasztalat, eredményességi referenciákkal a kultúra, művészet, 

illetve tömegtájékoztatás teréről, 
- az RTV-s tevékenység problémakörének ismerete, 
- szervezési és vezetői készségek, 
- a jelentkező nem lehet parlamenti képviselő vagy politikai párt tisztségviselője, 
- a jelentkezőnek nem lehet tulajdonrésze vagy tartós szerződése olyan jogi személyekkel, 

akik a Szlovén RTV-vel üzleti kapcsolatban állnak. 
 
A felelős szerkesztő a Maribori Regionális RTV Központ Lendvai Magyar Műsorok 
Stúdiójának magyar nyelvű tévéműsorok szerkesztési-gyártási egységében gondoskodik a 
program tervezéséről és a gyártásáról. Ugyanakkor pénzügyi, program, személyzeti és 
gyártási szempontból felel annak megvalósításáért. Felel a szerkesztőségi politika 
érvényesüléséért és a pénzügyi eszközöknek a programtervezetekkel és az elfogadott 
program- és gyártási tervvel összehangolt felhasználásáról. 
 
A jelentkezőknek a pályázathoz mellékelniük kell azon iratokat, amelyekkel igazolják, hogy 
eleget tesznek a feltételeknek: 

- az állampolgárságról szóló igazolást, 
- az egyetemi végzettséget igazoló dokumentum fénymásolatát, 
- a szlovén nyelvtudást igazoló dokumentum fénymásolatát, amennyiben a jelölt nem 
a Szlovén Köztársaságban tanult, 
- az idegen nyelv aktív ismeretéről szóló igazolást, 
- a magyar nyelv aktív ismeretéről szóló igazolást, 



- hiteles iratok fénymásolatát annak igazolásául, hogy legalább 5 éve aktívan 
dolgozik a kultúra, művészet, illetve tömegtájékoztatás terén, 
- a jelölt sajátkezű aláírásával ellátott nyilatkozatát arról, hogy nem országgyűlési 
képviselő és nem tisztségviselője politikai pártnak, 
- a sajátkezű aláírással ellátott nyilatkozatot arról, hogy nincs tulajdonrésze vagy 
tartós szerződése olyan jogi személyekkel, akik a Szlovén RTV-vel üzleti 
kapcsolatban állnak, 
- a sajátkezű aláírásával ellátott, a megpályázott munkahelyre vonatkozó 
munkatervet, illetve a szerkesztési-gyártási egység elkövetkező négy évre vonatkozó 
fejlesztési vízióját.  
 

 
A pályázatot, a munkatervet, illetve a Maribori RTV Központ magyar nemzeti közösség 
tévéműsorai szerkesztési-gyártási egysége négy évre vonatkozó fejlesztési vízióját magyar 
és szlovén nyelven kell benyújtani. Az igazolásoknak szlovén nyelvűeknek kell lenniük, 
illetve a mellékelt fordítást felesküdött bírósági fordítónak kell elvégeznie. 
 
A jelöltek az írásos beadványokat a mellékelt igazolásokkal együtt 2016. február 25-ig 
bezárólag nyújthatják be.  
 
Csak teljes, idejében benyújtott és hiánytalan pályázatokat veszünk figyelembe. 
 
A jelölteket kérjük, hogy írásos beadványukat a feltételek teljesítéséről szóló igazolásokkal 
együtt zárt borítékban a következő címre juttassák el: 
 
RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana. A borítékra írják rá: 
 

 »Javni razpis za odgovornega urednika Uredniško producentske enote TV program za 
madžarsko narodno skupnost v programsko produkcijski enoti RTV center Maribor – NE 
ODPIRAJ«.  

 
Azon pályázatokat tekintjük időben benyújtottnak, amelyek 2016. február 25-ig bezárólag 
megérkeznek a Szlovén RTV iktatójába, illetve amelyeket legkésőbb 2016. február 25-én 
ajánlott küldeményként postára adnak. 
 
A Szlovén RTV vezérigazgatója a magyar RTV műsorokért felelős helyettesének javaslatára, 
a szerkesztőség programdolgozói előzetesen kikért és többségében pozitív véleménye, és a 
Magyar Nemzeti Közösség Rádió- és Tévéműsorai Programbizottságának jóváhagyása 
után, a kiválasztott jelöltet négy éves időtartamra nevezi ki a magyar nyelvű tévéműsorok 
szerkesztési-gyártási egység felelős szerkesztőjévé. 
 
A pályázatot megfelelő módon közzétesszük a Szlovén RTV rádió- és tévéműsoraiban, a 
pályázat teljes szövege pedig a Szlovén Televízió teletext oldalain és a Szlovén RTV 
honlapján is olvasható lesz 2016. február 9-től február 25-ig bezárólag. 
 

 
              Szlovén RTV Közintézmény 

 
mag. Zver Ilona,  

a vezérigazgató magyar műsorokért felelős helyettese 


