
JOGSZABÁLY

A Kormány
100/2009. (V. 8.) Korm.

rendelete
az árva mû egyes felhasználásainak engedélyezésére

vonatkozó részletes szabályokról

A Kormány a szerzõi jogról szóló 1999. évi
LXXVI. törvény 112. §-ának (4) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésé-
nek b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva
a következõket rendeli el:

1. §

(1) E rendelet szabályait kell alkalmazni a szerzõi jogról
szóló törvény (a továbbiakban: Szjt.) hatálya alá tartozó al-
kotás azon felhasználásának engedélyezésére, amelynek
az engedélyezésére jogosult személy (a továbbiakban:
szerzõ) ismeretlen vagy ismeretlen helyen tartózkodik.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott körben e rendelet
szabályait megfelelõen alkalmazni kell az elõadómûvészi
teljesítmények felhasználásának engedélyezésére is.

2. §

(1) A felhasználási engedély megadására irányuló kére-
lemben meg kell adni a mû és – ha ez lehetséges – a szerzõ,
több szerzõ esetén valamennyi szerzõ azonosítására alkal-
mas adatait, továbbá meg kell jelölni a felhasználás mód-
ját, mértékét, tervezett idõtartamát és egyéb olyan körül-
ményeit, amelyek a felhasználási engedély díjának megál-
lapításához szükségesek. A felhasználási engedély iránti
kérelemben fel kell tüntetni, hogy a felhasználás közvetve
vagy közvetlenül jövedelemszerzési vagy jövedelemfoko-
zási célt szolgál-e.

(2) A kérelemben meg kell jelölni és ahhoz csatolni kell
azokat a bizonyítékokat, amelyek igazolják, hogy a kérel-
mezõ a felhasználási szerzõdés megkötése érdekében
a szerzõ kilétének, illetve tartózkodási helyének felkutatá-
sára az érintett mûtípus és a felhasználási mód figyelembe-
vételével megtette az adott helyzetben általában elvárható
intézkedéseket, és a kutatás nem járt eredménnyel.

(3) Ha a mû felhasználásához több szerzõ engedélye
szükséges, és nem ismeretlen vagy nem tartózkodik isme-
retlen helyen mindegyikük, a kérelemhez csatolni kell az
ismert és egyúttal ismert helyen tartózkodó szerzõkkel kö-
tött felhasználási szerzõdést is.
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(4) Ha a mûnek több szerzõje is ismeretlen, vagy ismert,
de ismeretlen helyen tartózkodik, a Magyar Szabadalmi
Hivatal (a továbbiakban: MSZH) az engedélyt csak akkor
adja meg, ha a mû valamennyi ilyen szerzõje tekintetében
nyújtottak be kérelmet, és az engedély valamennyi ilyen
szerzõ tekintetében megadható. A kérelemhez csatolni kell
az ismert és egyúttal ismert helyen tartózkodó szerzõkkel
kötött felhasználási szerzõdést is.

(5) Egy kérelemben egy mû felhasználására kérhetõ en-
gedély. Több mûre vonatkozóan egy kérelmet lehet be-
nyújtani abban az esetben, ha a kérelem ugyanazon szerzõ
ugyanazon mûtípusba tartozó mûveinek azonos felhaszná-
lási módjára vonatkozik.

3. §

(1) A 2. § (2) bekezdésében meghatározott intézkedések
– az eset körülményeihez képest – különösen a következõk
lehetnek:

a) keresés az MSZH önkéntes nyilvántartása alapján
szerkesztett adatbázisban, a kérelmezett felhasználás mód-
jára is tekintettel az érintett, Magyarországon nyilvántar-
tásba vett közös jogkezelõ szervezetek adatbázisaiban, az
interneten hozzáférhetõ adatbázisokban, a szerzõ hollété-
nek megállapítására alkalmas adatbázisokban, továbbá
a mûtípus szerint érintett, nyilvánosság számára hozzáfér-
hetõ gyûjtemények adatbázisaiban;

b) tájékoztatás kérése a mûtípus szerint szokásos nyil-
vánosságra hozatalt megvalósító szervezetektõl, a mû más
felhasználását megvalósító személyektõl, a mû ismert és
megtalálható többi szerzõjétõl, továbbá a mûtípussal kap-
csolatban hatósági feladatokat ellátó szervezetektõl;

c) hirdetés országos napilapban.

(2) Olyan mû esetében, amelyrõl valószínûsíthetõ, hogy
az elsõ nyilvánosságra hozatala nem Magyarországon tör-
tént, az (1) bekezdés szerinti intézkedéseket a mû elsõ
nyilvánosságra hozatala szerinti országban is meg kell ten-
ni, ha ez nem ütközik aránytalan nehézségbe.

4. §

(1) Az MSZH elõtti, e rendeletben szabályozott eljárá-
sokban igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, amely az
MSZH bevétele.

(2) A felhasználási engedély megadására irányuló kére-
lemért 102 500 forint igazgatási szolgáltatási díjat kell fi-
zetni.

(3) A (2) bekezdésben szabályozott kérelem díjának
mértéke 40 000 forint, ha a kérelem olyan felhasználás en-
gedélyezésére irányul, amely sem közvetve, sem közvetle-
nül nem szolgálja jövedelemszerzés vagy jövedelemfoko-
zás célját.

(4) A (2) bekezdésben szabályozott kérelem díjának
mértéke 92 500 forint, ha a kérelmet az MSZH által e célra

rendszeresített formanyomtatványon nyújtják be. E kére-
lem díjának mértéke 30 000 forint, ha a kérelem olyan fel-
használás engedélyezésére irányul, amely sem közvetve,
sem közvetlenül nem szolgálja jövedelemszerzés vagy jö-
vedelemfokozás célját, és azt az MSZH által e célra rend-
szeresített formanyomtatványon nyújtják be.

(5) A felhasználási engedély visszavonására irányuló
kérelem igazgatási szolgáltatási díja 10 500 forint.

(6) Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére egyéb
kedvezmény és mentesség nem adható, a díj visszatérítésé-
nek helye nincs.

(7) A (2)–(5) bekezdésekben meghatározott díjakat az
MSZH-nak a Magyar Államkincstárnál vezetett
10032000-01731842-00000000 számú elõirányzat-fel-
használási keretszámlájára átutalással vagy készpénz-
átutalási megbízás útján, az azonosítási adatok (az ügy-
szám, illetõleg az engedélyszám) és a rendeltetés (jogcím)
feltüntetésével, valamint a ,,310 Kincstári Tranzakciós
Kód” megjelöléssel kell megfizetni. A díj a kérelem be-
nyújtásával egyidejûleg válik esedékessé.

(8) A (2)–(5) bekezdésekben meghatározott díj kezelé-
sére, elszámolására, nyilvántartására az államháztartás
szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségé-
nek sajátosságairól szóló jogszabályi elõírásokat kell al-
kalmazni.

5. §

Ha a kérelem nem felel meg az e rendeletben elõírt felté-
teleknek, illetve az igazgatási szolgáltatási díjat nem fizet-
ték meg, a kérelmezõt a kérelem beérkezésétõl számított
harminc napon belül – harmincnapos határidõ tûzésével –
hiánypótlásra kell felhívni. A kérelmet el kell utasítani, ha
a kérelmezõ a hiánypótlási felhívás ellenére sem fizeti meg
az igazgatási szolgáltatási díjat.

6. §

(1) Ha a kérelem megfelel a 2. §-ban foglaltaknak és
a kérelmezõ megfizette a 4. § (2)–(4) bekezdései szerinti
díjat, az MSZH megadja a felhasználási engedélyt.

(2) Az MSZH a felhasználási engedély terjedelmét a ké-
relem keretei között állapítja meg. A 2. § (3) és (4) bekez-
désében meghatározott esetben a felhasználási engedély
nem terjedhet túl a többi szerzõvel kötött felhasználási
szerzõdés hatályán sem.

(3) A felhasználás legkorábbi kezdõ idõpontja a határo-
zat jogerõre emelkedésének a napja. Ha a felhasználás
megkezdésének feltétele a felhasználási díj letétbe helye-
zése, a felhasználás legkorábbi kezdõ idõpontja az azt kö-
vetõ nap, amelyen a felhasználási díjat az MSZH-nak
a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-
01731842-20000002 számú intézményi letéti számlájára
átutalással vagy készpénz-átutalási megbízás útján, az
azonosítási adatok (az ügyszám, illetõleg az engedély-
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szám) és a rendeltetés (jogcím) feltüntetésével letétbe he-
lyezik. A letett összeggel a letevõ a továbbiakban nem ren-
delkezhet. A letétek kezelésére, elszámolására, nyilvántar-
tására az államháztartás szervezetei beszámolási és könyv-
vezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló jogszabá-
lyi elõírásokat az Szjt. által meghatározott eltérésekkel
kell alkalmazni.

(4) Az MSZH elõtti eljárásban az ügyintézési határidõ
hatvan munkanap.

7. §

(1) A felhasználási engedély visszavonására irányuló
kérelem elbírálására a felhasználási engedély iránti kére-
lem elbírálására irányadó szabályok a (2) bekezdésben
foglalt eltéréssel alkalmazandók.

(2) Az MSZH a felhasználási engedély visszavonásáról
szóló határozatában rendelkezik a szerzõ személye vagy
tartózkodási helye ismertté válásáig és az ettõl az idõpont-
tól számított egy évig, de legfeljebb az engedély alapján
még hátralévõ idõtartamban folytatható felhasználás ará-
nyos díjáról, és – abban az esetben, ha azt letétbe helyez-
ték – szükség esetén a felhasználási engedélyben meghatá-
rozott és letétbe helyezett díj, valamint az MSZH által
a visszavonásról szóló határozatban meghatározott fel-
használási díj közötti különbözet visszautalásáról.

8. §

(1) Azokról az árva mûvekrõl, amelyek tekintetében fel-
használási engedélyt adott, az MSZH bárki által megte-
kinthetõ, elektronikus úton hozzáférhetõ hatósági nyilván-
tartást vezet.

(2) A nyilvántartásban fel kell tüntetni az árva mûvel
kapcsolatos ügyszámot, a mû azonosítására alkalmas ada-
tokat, a mûvel kapcsolatban engedélyezett felhasználás
terjedelmére vonatkozó adatokat, a felhasználási díj mér-
tékét és letétbehelyezésének napját, a felhasználási enge-
dély visszavonásának tényét és hatályát. A nyilvántartás-
ban a mûvel kapcsolatban folyamatban lévõ eljárások té-
nyét és tárgyát is fel kell tüntetni.

(3) A felhasználási engedély jogosultjának írásban meg-
adott hozzájárulása esetén az MSZH a felhasználó azono-
sítására alkalmas és a vele való kapcsolatfelvételt lehetõvé
tevõ adatokat nyilvánosságra hozhatja, és azokat nyilván-
tartásában bárki számára hozzáférhetõvé teheti.

(4) Az árva mûvel kapcsolatos (2) bekezdés szerinti
adatok változását a nyilvántartáson az MSZH – a módosí-
tás idõpontjára való utalással – haladéktalanul átvezeti.

9. §

Az árva mûvek felhasználásának engedélyezésével
összefüggõ eljárási cselekmények elektronikus úton nem
intézhetõk.

10. §

(1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –
a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba.

(2) A 13. § 2009. október 1-jén lép hatályba.

11. §

A 6. § (4) bekezdésének e rendelet 12. §-a (3) bekezdé-
sével történõ hatályon kívül helyezése folytán megváltozó
ügyintézési határidõt a 2009. december 31-ét követõen be-
nyújtott kérelmekre kell alkalmazni azzal, hogy azon ké-
relmek tekintetében, amelyek ügyintézési határidejébõl
2009. december 31-én még több mint negyven munkanap
van hátra, az ügyintézési határidõ fennmaradó részét úgy
kell megállapítani, mintha a kérelmet 2010. január 1-jén
nyújtották volna be.

12. §

(1) E rendelet 9. §-a 2009. szeptember 30-án hatályát
veszti.

(2) E rendelet 13. §-a 2009. október 2-án hatályát veszti.

(3) E rendelet 6. §-ának (4) bekezdése 2009. decem-
ber 31-én hatályát veszti.

(4) E § 2010. január 1-jén hatályát veszti.

13. §

E rendelet 4. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(4) A (2) bekezdésben szabályozott kérelem díjának
mértéke 92 500 forint, ha a kérelmet az MSZH által e célra
rendszeresített formanyomtatványon, illetve elektronikus
úton nyújtják be. E kérelem díjának mértéke 30 000 forint,
ha a kérelem olyan felhasználás engedélyezésére irányul,
amely sem közvetve, sem közvetlenül nem szolgálja jöve-
delemszerzés vagy jövedelemfokozás célját, és azt az
MSZH által e célra rendszeresített formanyomtatványon,
illetve elektronikus úton nyújtják be.”

14. §

Ez a rendelet a kulturális anyagok digitalizálásáról és
online hozzáférhetõvé tételérõl, valamint a digitális meg-
õrzésrõl szóló, 2006. augusztus 24-i 2006/585/EK európai
bizottsági ajánlás 6. (a) és (c) alpontjának való megfelelést
szolgálja.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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KÖZLEMÉNYEK

Az oktatási és kulturális miniszter
közleménye

a szabályozott szakmák jegyzékérõl

Az oktatási és kulturális miniszter a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl szóló 2001. évi C. törvény
(a továbbiakban: Etv.) 67. §-ának (7) bekezdésében megszabott feladat végrehajtása érdekében közzéteszi a Magyaror-
szágon szabályozott, az Etv. 28. §-a (3) bekezdésének megfelelõ szakma megnevezését, a szakmákat szabályozó jogsza-
bály elõkészítéséért felelõs miniszter megjelölését és az adott szakma gyakorlásához szükséges, jogszabály által elõírt
képzést tanúsító okirat Etv. szerinti minõsítését. Ezt a jegyzéket a közzététele napjától kell alkalmazni.

1. Az egészségügyi miniszter által elõkészített jogszabályok alapján szabályozott szakmák megnevezését és a gyakor-
lásukhoz szükséges okirat minõsítését a jegyzék 1. számú melléklete tartalmazza.

2. A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter által elõkészített jogszabályok alapján szabályozott szakmák meg-
nevezését és a gyakorlásukhoz szükséges okirat minõsítését a jegyzék 2. számú melléklete tartalmazza.

3. A honvédelmi miniszter által elõkészített jogszabályok alapján szabályozott szakmák megnevezését és a gyakorlá-
sukhoz szükséges okirat minõsítését a jegyzék 3. számú melléklete tartalmazza.

4. Az igazságügyi és rendészeti miniszter által elõkészített jogszabályok alapján szabályozott szakmák megnevezését
és a gyakorlásukhoz szükséges okirat minõsítését a jegyzék 4. számú melléklete tartalmazza.

5. A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter által elõkészített jogszabályok alapján szabályozott szakmák
megnevezését és a gyakorlásukhoz szükséges okirat minõsítését a jegyzék 5. számú melléklete tartalmazza.

6. A környezetvédelmi és vízügyi miniszter által elõkészített jogszabályok alapján szabályozott szakmák megnevezé-
sét és a gyakorlásukhoz szükséges okirat minõsítését a jegyzék 6. számú melléklete tartalmazza.

7. A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter által elõkészített jogszabályok alapján szabályozott szakmák megneve-
zését és a gyakorlásukhoz szükséges okirat minõsítését a jegyzék 7. számú melléklete tartalmazza.

8. Az oktatási és kulturális miniszter által elõkészített jogszabályok alapján szabályozott szakmák megnevezését és a
gyakorlásukhoz szükséges okirat minõsítését a jegyzék 8. számú melléklete tartalmazza.

9. Az önkormányzati miniszter által elõkészített jogszabályok alapján szabályozott szakmák megnevezését és a gya-
korlásukhoz szükséges okirat minõsítését a jegyzék 9. számú melléklete tartalmazza.

10. A pénzügyminiszter által elõkészített jogszabályok alapján szabályozott szakmák megnevezését és a gyakorlásuk-
hoz szükséges okirat minõsítését a jegyzék 10. számú melléklete tartalmazza.

11. A szociális és munkaügyi miniszter által elõkészített jogszabályok alapján szabályozott szakmák megnevezését és
a gyakorlásukhoz szükséges okirat minõsítését a jegyzék 11. számú melléklete tartalmazza.

Budapest, 2009. április 30.

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter
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1. számú melléklet

Az egészségügyi miniszter által elõkészített jogszabályok alapján szabályozott szakmák felsorolása

Szabályozott szakma, illetve szabályozott szakmai tevékenység megnevezése Etv. harmadik része szerinti minõsítés

betegszállító végbizonyítvány

egészségügyi tevékenységek, szolgáltatások bizonyítvány1

élelmezésvezetõ végbizonyítvány

foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás bizonyítvány2

fogorvosi tevékenységhez kapcsolódó asszisztensi tevékenység bizonyítvány3

gyógyászatisegédeszköz-forgalmazó végbizonyítvány

gyógyszer kiszolgáltatása oklevél

háziorvos feladatköréhez kapcsolódó ápolási tevékenység végbizonyítvány4

közfürdõkben végzett masszõr (gyógymasszõr, fürdõsmasszõr) feladat, egyéb
tevékenység ellátása

végbizonyítvány

mentési tevékenység (mentõgépkocsi-vezetõ, mentõápoló, gyermek intenzív terápiás
szakápoló, mentõtiszt, mentõorvos)

végbizonyítvány5

orvosi rehabilitációs ellátás keretében történõ gyógyfürdõellátás tevékenységei bizonyítvány

otthoni szakápolási tevékenység végbizonyítvány

természetgyógyászati, nem konvencionális tevékenységek (akupresszõr, alternatív
mozgás- és masszázsterapeuta, életmód-tanácsadás és -terápia, reflexológus; alternatív
fizioterápia, bioenergetikus, fitoterápia, fülakupunktúrás addiktológia, kineziológia,
szemtréning; manuálterápiás eljárások, hagyományos kínai orvoslás, neurálterápiás
módszerek, egyéb nem konvencionális eljárások)

képzettségi tanúsítvány6

gyógyszertári asszisztensi tevékenység bizonyítvány

gyógyszerismertetés diploma

1 Egyes, jogszabályban meghatározott szabályozott szakmai tevékenységek diplomával vagy oklevéllel végezhetõk.
2 Az adott szabályozott szakmai tevékenység végbizonyítvánnyal, diplomával vagy oklevéllel is végezhetõ.
3 Az adott szabályozott szakmai tevékenység végbizonyítvánnyal is végezhetõ.
4 Az adott szabályozott szakmai tevékenység diplomával is végezhetõ.
5 Egyes, jogszabályban meghatározott szabályozott szakmai tevékenységek diplomával vagy oklevéllel végezhetõk.
6 Egyes, jogszabályban meghatározott szabályozott szakmai tevékenységek bizonyítvánnyal, végbizonyítvánnyal, diplomával vagy oklevéllel végezhetõk.
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2. számú melléklet

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter által elõkészített jogszabályok alapján szabályozott szakmák
felsorolása

Szabályozott szakma, illetve szabályozott szakmai tevékenység megnevezése Etv. harmadik része szerinti minõsítés

földmérõ, térképész képzettségi tanúsítvány7

állatkerti ápoló bizonyítvány8

állatkert vezetése bizonyítvány

állatkertben az állatok tartásáért felelõs személy diploma

állatgondozó bizonyítvány9

állatkísérlet végzése bizonyítvány

állatkísérlet vezetése oklevél

állatorvos oklevél

altató-, bénítólövedékes fegyver használata képzettségi tanúsítvány

baromfihús elõállításához mûködtetett létesítmények felügyelete, ellenõrzése (hatósági
állatorvos)

oklevél

baromfikeltetõ állomáson keltetési tevékenységet irányító személy bizonyítvány

elektromoshalászgép-kezelõ képzettségi tanúsítvány

embrióátültetõ állomás üzemeltetéséért felelõs személy oklevél

erdõfõfelügyelõ, fõerdõtervezõ oklevél

erdõfelügyelõ, erdõtervezõ bizonyítvány

erdész, erdõõr képzettségi tanúsítvány

erdõgazdálkodási üzemterv készítése oklevél

erdõrendezéshez részletes termõhelyvizsgálat végzése oklevél

éves vadgazdálkodási terv készítése bizonyítvány

földmérési és térképészeti munka bizonyítvány

halászati jog hasznosítása ötszáz hektár feletti halászati vízterület esetén oklevél

hegyõr képzettségi tanúsítvány

hivatásos vadász bizonyítvány

ingatlanrendezõ földmérõ diploma

kísérleti állatok gondozása, felügyelete bizonyítvány

környezetvédelmi megbízott bizonyítvány

légi növényvédelem szakirányítója oklevél

mesterséges termékenyítés és embrióátültetés végzése bizonyítvány

mesterséges termékenyítõ állomás szakszemélyzete bizonyítvány

a Mezõgazdasági Biztonsági Szabályzatban meghatározott, képesítéshez kötött
tevékenységek

képzettségi tanúsítvány10
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7 Egyes, jogszabályban meghatározott szabályozott szakmai tevékenységek bizonyítvánnyal, végbizonyítvánnyal, diplomával vagy oklevéllel végezhetõk.
8 Jogszabályban meghatározott esetben az adott szabályozott szakmai tevékenység diplomával végezhetõ.
9 Jogszabályban meghatározott esetben az adott szabályozott szakmai tevékenység diplomával végezhetõ.
10 Egyes, jogszabályban meghatározott szabályozott szakmai tevékenységek bizonyítvánnyal, végbizonyítvánnyal, diplomával vagy oklevéllel végezhetõk.



Szabályozott szakma, illetve szabályozott szakmai tevékenység megnevezése Etv. harmadik része szerinti minõsítés

mezõgazdasági haszonállatokon érzéstelenítés nélkül végezhetõ beavatkozásokat
folytató személy

képzettségi tanúsítvány

mezõõr képzettségi tanúsítvány

növényvédõ betanított munkás képzettségi tanúsítvány

növényvédõ szakmunkás képzettségi tanúsítvány

II. forgalmi kategóriájú növényvédõ szer forgalmazása, vásárlása, felhasználása képzettségi tanúsítvány11

permetezõgépek felülvizsgálatára tanúsított állomás vezetõje bizonyítvány

takarmány-elõállító üzem vezetõje végbizonyítvány

temetõüzemeltetés bizonyítvány

tenyészállatok teljesítményvizsgálata képzettségi tanúsítvány

vadgazdálkodási üzemterv készítése oklevél

vadkár, vadászati kár, valamint vadban okozott kár megállapítása (kárszakértõ) bizonyítvány

vágóállatok vágás utáni minõsítõje képzettségi tanúsítvány

11 Az adott szabályozott szakmai tevékenység bizonyítvánnyal, végbizonyítvánnyal, diplomával vagy oklevéllel is végezhetõ.

3. számú melléklet

A honvédelmi miniszter által elõkészített jogszabályok alapján szabályozott szakmák felsorolása

Szabályozott szakma, illetve szabályozott szakmai tevékenység megnevezése Etv. harmadik része szerinti minõsítés

honvéd zászlós (az ágazat megjelölésével)
(légi jármû, annak részei, berendezései és alkatrészei, valamint légi közlekedéssel
kapcsolatos eszköz tervezése, gyártása, javítása, karbantartása ágazatok esetében)

végbizonyítvány

honvéd tiszthelyettes I. (az ágazat megjelölésével)
(légi jármû, annak részei, berendezései és alkatrészei, valamint légi közlekedéssel
kapcsolatos eszköz tervezése, gyártása, javítása, karbantartása ágazatok esetében)

végbizonyítvány

honvéd tiszthelyettes II. (az ágazat megjelölésével) bizonyítvány
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4. számú melléklet

Az igazságügyi és rendészeti miniszter által elõkészített jogszabályok alapján szabályozott szakmák felsorolása

Szabályozott szakma, illetve szabályozott szakmai tevékenység megnevezése Etv. harmadik része szerinti minõsítés

bíró oklevél

önálló bírósági végrehajtó diploma

önálló bírósági végrehajtó-helyettes bizonyítvány

önálló bírósági végrehajtójelölt bizonyítvány

végrehajtási ügyintézõ diploma

megyei bírósági végrehajtó diploma

megyei bírósági végrehajtó-helyettes bizonyítvány

megyei bírósági végrehajtójelölt bizonyítvány

büntetés-végrehajtási szerv közalkalmazottai bizonyítvány

büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományú tagjai bizonyítvány

rendõr végbizonyítvány12

kutyavezetõ rendõr végbizonyítvány

rendõrszervezõ (tiszt) diploma

büntetés-végrehajtási felügyelõ bizonyítvány

vám- és pénzügyõr bizonyítvány

igazságügyi alkalmazott
– igazságügyi szakértõ
– igazságügyi szakértõjelölt
– bírósági fogalmazó
– bírósági titkár
– bírósági ügyintézõ
– pártfogó felügyelõ
– pártfogó felügyelõi asszisztens
– írnok

diploma13

diploma14

oklevél
oklevél
diploma
diploma15

végbizonyítvány
bizonyítvány

közjegyzõ oklevél

közjegyzõhelyettes oklevél

közjegyzõjelölt oklevél

szakfordító diploma

szakfordító-lektor diploma

szaktolmács diploma

tolmács bizonyítvány

ügyész oklevél

ügyészségi titkár oklevél

ügyészségi fogalmazó oklevél

ügyészségi nyomozó bizonyítvány
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12 Az adott szabályozott szakmai tevékenység képzettségi tanúsítvánnyal, bizonyítvánnyal, diplomával vagy oklevéllel is végezhetõ.
13 Az adott szabályozott szakmai tevékenység oklevéllel, kivételesen bizonyítvánnyal, végbizonyítvánnyal is végezhetõ.
14 Az adott szabályozott szakmai tevékenység oklevéllel, kivételesen bizonyítvánnyal, végbizonyítvánnyal is végezhetõ.
15 Az adott szabályozott szakmai tevékenység oklevéllel is végezhetõ.



Szabályozott szakma, illetve szabályozott szakmai tevékenység megnevezése Etv. harmadik része szerinti minõsítés

ügyészségi ügyintézõ diploma

tisztviselõ bizonyítvány

írnok bizonyítvány

ügyvéd oklevél

alkalmazott ügyvéd oklevél

ügyvédjelölt oklevél

jogtanácsos oklevél

jogi elõadó oklevél

közvetítõ (polgári ügyekben) diploma

közvetítõ (büntetõügyekben)
– ügyvéd
– pártfogó felügyelõ

oklevél
diploma

biztonságtechnikai tervezõ, szerelõ bizonyítvány

biztonságtechnikai szerelõ bizonyítvány

mechanikai vagyonvédelmi rendszert tervezõ, szerelõ bizonyítvány

mechanikai vagyonvédelmi rendszert szerelõ bizonyítvány

magánnyomozó bizonyítvány

személy- és vagyonõr bizonyítvány

fegyveres biztonsági õr bizonyítvány

5. számú melléklet

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter által elõkészített jogszabályok alapján szabályozott szakmák
felsorolása

Szabályozott szakma, illetve szabályozott szakmai tevékenység megnevezése Etv. harmadik része szerinti minõsítés

bányaüzem felelõs mûszaki vezetõje és helyettese oklevél

éghetõ folyadékok és olvadékok tárolótartályai gyártása, a tartályokhoz kapcsolódó
helyszíni technológiai szerelés, javítás, szivárgásvizsgálat, kivitelezés, tisztítás,
idõszakos vizsgálat

bizonyítvány

elõzetes gépjármû-fenntartói vizsgálathoz tanúsítványadó bizonyítvány

gázszerelõ bizonyítvány

gépjármû-fenntartó tevékenység bizonyítvány

hajózásbiztonsági ellenõr végbizonyítvány

hajózási képesítés megszerzéséhez szükséges vizsga biztosa végbizonyítvány

hajózási tevékenység képzettségi tanúsítvány

hatósági jármûmûszaki vizsgabiztos bizonyítvány

hites bányamérõ oklevél

kereskedelmi repülõtereken végzett földi kiszolgálási tevékenység bizonyítvány

közútijármû-vezetõi szakoktatók, vizsgabiztosok és iskolavezetõk képzése végbizonyítvány

közútijármû-vezetõk utánképzése oklevél

elõzetes jármûvizsgálatot végzõ tanúsítványadó bizonyítvány

17. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2473



Szabályozott szakma, illetve szabályozott szakmai tevékenység megnevezése Etv. harmadik része szerinti minõsítés

gépjármûszerelõ végbizonyítvány

gépjármû-villamossági javító végbizonyítvány

karosszériajavító bizonyítvány

gépjármûápoló végbizonyítvány

gumiabroncs-javító bizonyítvány

autófényezõ bizonyítvány

hûtõjavító bizonyítvány

autókárpitos bizonyítvány

autórugó-javító bizonyítvány

akkumulátorjavító bizonyítvány

gumiszerelõ és kerékkiegyensúlyozó bizonyítvány

alváz- és üregvédelem bizonyítvány

gázüzemanyag-ellátó berendezés javító bizonyítvány

gázbiztonsági szemlézõ bizonyítvány

menetíró bizonyítvány

gépjármûbontó bizonyítvány

veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó bizonyítvány

belföldi és nemzetközi árufuvarozó szakmai irányító bizonyítvány

közúti közlekedési szolgáltatás – jármûvezetõ bizonyítvány

könnyûgépkezelõ bizonyítvány

nehézgépkezelõ bizonyítvány

ADR-ügyintézõ bizonyítvány

robbanóanyagok szállítása bizonyítvány

gázautó-szerelõ bizonyítvány

légi jármûvel végzett gazdasági célú légi közlekedési tevékenység képzettségi tanúsítvány

légi közlekedési szakszemélyzet bizonyítvány

úszó létesítmény vezetése, valamint azon fedélzeti, gépüzemi szolgálati vagy
segédszolgálati feladat ellátása

bizonyítvány

vasútijármû-vezetõ bizonyítvány

vasútijármû-vezetõk oktatója, vizsgabiztosa bizonyítvány

veszélyesáru-szállítási biztonsági tanácsadó bizonyítvány

veszélyes áruk nemzetközi és belföldi közúti szállításához kapcsolódó tevékenységek képzettségi tanúsítvány

postai ügyintézõ végbizonyítvány

infostruktúramenedzser végbizonyítvány

távközlési szaktechnikus végbizonyítvány

távközlési forgalomellátó végbizonyítvány

postai forgalomellátó végbizonyítvány

postaforgalmi szakmunkás képzettségi tanúsítvány

távközlési hálózatépítõ képzettségi tanúsítvány

távközlési mûszerész bizonyítvány

távközlési technikus bizonyítvány
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Szabályozott szakma, illetve szabályozott szakmai tevékenység megnevezése Etv. harmadik része szerinti minõsítés

BÁNYÁSZAT

aknaszállítógép-kezelõ bizonyítvány

bányagép- és berendezéskezelõ I. bizonyítvány

bányagép- és berendezéskezelõ II. bizonyítvány

bányakábel- és tömlõvezeték-szerelõ bizonyítvány

bányamentõ bizonyítvány

bányamentõ mûszerész bizonyítvány

bányaüzemi diszpécserközpont-kezelõ bizonyítvány

bányaüzemi villamos biztonsági felülvizsgáló bizonyítvány

gázfogadó- és átadóállomás-kezelõ bizonyítvány

külszínigép-kezelõ bizonyítvány

mélyfúrómotor-kezelõ bizonyítvány

propánbutángáz-lefejtõ és töltõberendezés-kezelõ bizonyítvány

robbanóanyagszállítmány-kísérõ bizonyítvány

robbanóanyagraktár-kezelõ bizonyítvány

robbantásvezetõ bizonyítvány

robbantómester bizonyítvány

sújtólég- és robbanásbiztos villamos berendezés kezelõ bizonyítvány

tankállomás- és kútkezelõ bizonyítvány

vájár (mélymûvelõ) bizonyítvány

mélyfúró bizonyítvány

bánya-elektrolakatos bizonyítvány

bányavillamossági szerelõ vagy ABBSZ szerinti bányaüzemi önálló villanyszerelõ bizonyítvány

bányagépész vagy géplakatos bizonyítvány

külfejtéses bányamûvelõ bizonyítvány

ATOMERÕMÛ

ügyeletes mérnök diploma

blokkügyeletes bizonyítvány

reaktoroperátor bizonyítvány

primerköri fõgépész bizonyítvány

primerköri gépész bizonyítvány

primerköri szolgálatvezetõ bizonyítvány

közösüzemi vezénylõi operátor bizonyítvány

átrakógép-operátor bizonyítvány

szekunderköri szolgálatvezetõ bizonyítvány

turbinafõgépész bizonyítvány

turbinaoperátor bizonyítvány

turbinagépész bizonyítvány

villamos mûvezetõ bizonyítvány

vezetõ elektrikus bizonyítvány

villamos szolgálatvezetõ bizonyítvány
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Szabályozott szakma, illetve szabályozott szakmai tevékenység megnevezése Etv. harmadik része szerinti minõsítés

elektrikus bizonyítvány

irányítástechnikai szolgálatvezetõ diploma

irányítástechnikai mûvezetõ bizonyítvány

irányítástechnikai mûszakos üzemviteli mûszerész bizonyítvány

külsõ technológiai gépész bizonyítvány

külsõ technológiai szolgálatvezetõ bizonyítvány

dozimetriai szolgálatvezetõ bizonyítvány

vezetõ dozimetrikus bizonyítvány

dozimetrikus bizonyítvány

vegyészeti szolgálatvezetõ bizonyítvány

dekontamináló mûvezetõ bizonyítvány

radioaktívhulladék-kezelõ mûvezetõ bizonyítvány

nukleáris karbantartó lakatos bizonyítvány

nukleáris karbantartó vezetõ szerelõ bizonyítvány

nukleáris karbantartó mûszakvezetõ bizonyítvány

mûszaki ellenõr bizonyítvány

gépészeti karbantartás mûvezetõ bizonyítvány

biztonságiszelep-karbantartó bizonyítvány

reaktor-szerelésvezetõ bizonyítvány

reaktor-karbantartó mûszakvezetõ bizonyítvány

felelõs hegesztõmérnök diploma

minõségellenõr végbizonyítvány

operatív irányító csoportvezetõ végbizonyítvány

6. számú melléklet

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter által elõkészített jogszabályok alapján szabályozott szakmák felsorolása

Szabályozott szakma, illetve szabályozott szakmai tevékenység megnevezése Etv. harmadik része szerinti minõsítés

környezetvédelmi felülvizsgáló diploma

környezetvédelmi, természetvédelmi, tájvédelmi szakértõ diploma

környezetvédelmi megbízott végbizonyítvány16

közlekedési, hírközlési és vízügyi szakértõ diploma

természetvédelmi õr képzettségi tanúsítvány

természetvédelmi területõr képzettségi tanúsítvány

települési szilárdhulladék-kezelõ bizonyítvány

víziközmû üzemeltetésével kapcsolatos munkakörök végbizonyítvány

vízkútfúró bizonyítvány

16 Egyes, jogszabályban meghatározott szabályozott szakmai tevékenységek oklevéllel végezhetõk.
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7. számú melléklet

A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter által elõkészített jogszabályok alapján szabályozott szakmák
felsorolása

Szabályozott szakma, illetve szabályozott szakmai tevékenység megnevezése Etv. harmadik része szerinti minõsítés

autógáztöltõ-állomás kezelõje képzettségi tanúsítvány

éghetõ folyadékok és olvadékok tárolótartályai gyártása, a tartályokhoz kapcsolódó
helyszíni technológiai szerelés, javítás, szivárgásvizsgálat, kivitelezés, tisztítás,
idõszakos vizsgálat

bizonyítvány

építõgép-kezelõ képzettségi tanúsítvány

felelõs mûszaki vezetõ bizonyítvány

idegenvezetõ bizonyítvány

ipari szakterületek körébe tartozó, továbbá épületnek nem minõsülõ építményekre
vonatkozó önálló mûszaki szakértõi tevékenység

oklevél

hegesztõk minõsítése bizonyítvány

nyomástartó edény, nyomástartó berendezés, ipari csõvezeték, éghetõ folyadékok
tárolótartályai hegesztése

bizonyítvány

nyomástartó berendezések kezelése bizonyítvány

szabadalmi ügyvivõ oklevél

építészeti mûszaki tervezõ oklevél

építésügyi mûszaki szakértõ oklevél

építési mûszaki ellenõr végbizonyítvány

felvonó- és mozgólépcsõ-ellenõr végbizonyítvány

felvonó és mozgólépcsõ karbantartó-szerelõ bizonyítvány

településtervezõ oklevél

könyvesbolti eladó bizonyítvány

antikváriumi szakeladó végbizonyítvány

hús- és hentesáru-eladó bizonyítvány

drogériakereskedõ bizonyítvány

élelmiszer- és vegyiáru-kereskedõ bizonyítvány

kertészeti-gazdabolti eladó bizonyítvány

látszerész és fotócikk-kereskedõ végbizonyítvány

ruházati kereskedõ bizonyítvány

kultúrcikk-kereskedõ bizonyítvány

vas-mûszaki kereskedõ bizonyítvány

dekoratõr, kirakatrendezõ végbizonyítvány

hulladékgyûjtõ bizonyítvány

becsüs (ékszer szakirány) bizonyítvány

becsüs (mûtárgy szakirány) bizonyítvány

tüzelõ- és építõanyag-kereskedõ bizonyítvány

kereskedõ-boltvezetõ bizonyítvány
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8. számú melléklet

Az oktatási és kulturális miniszter által elõkészített jogszabályok alapján szabályozott szakmák felsorolása

Szabályozott szakma, illetve szabályozott szakmai tevékenység megnevezése Etv. harmadik része szerinti minõsítés

Mûvészeti területen

rendezõ diploma

karmester, karnagy diploma

balettmester, koreográfus diploma

dramaturg diploma

lektor diploma

színész diploma

magánénekes végbizonyítvány

magántáncos végbizonyítvány

énekes, hangszeres szólista végbizonyítvány

táncos szólista végbizonyítvány

vers- és prózamondó végbizonyítvány

opera-, szimfonikus és kamarazenei tag végbizonyítvány

játékmester végbizonyítvány

korrepetitor, énekmester végbizonyítvány

díszlet-, jelmeztervezõ oklevél

népizenekar-vezetõ végbizonyítvány

festõ, szobrász, bábtervezõ végbizonyítvány

bábkészítõ végbizonyítvány

énekkari tag képzettségi tanúsítvány

egyéb zenekari tag képzettségi tanúsítvány

tánckari tag képzettségi tanúsítvány

artista végbizonyítvány

pantomimes végbizonyítvány

segédrendezõ, asszisztens képzettségi tanúsítvány

ügyelõ, súgó képzettségi tanúsítvány

szcenikus végbizonyítvány

segédszínész, gyakorlatos színész végbizonyítvány

csoportos szereplõ (statiszta) képzettségi tanúsítvány

Alkotómûvészeti intézménynél mûvészeti szakmai munkakörök

mûvészeti fõtanácsadó oklevél

mûvészeti tanácsadó diploma

mûvészettörténész-kiállításrendezõ oklevél

kiállításrendezõ diploma

gyûjteménykezelõ, adattáros képzettségi tanúsítvány

Levéltári területen

fõlevéltáros oklevél + 3 vagy 6 év szakmai gyakorlat (aminek
idõtartama a fizetési osztályba sorolást befolyásolja)
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Szabályozott szakma, illetve szabályozott szakmai tevékenység megnevezése Etv. harmadik része szerinti minõsítés

levéltáros diploma + 3 év szakmai gyakorlat

segédlevéltáros végbizonyítvány

levéltári fõrestaurátor oklevél + 6 év szakmai gyakorlat

levéltári restaurátor végbizonyítvány

levéltári segédrestaurátor képzettségi tanúsítvány

levéltári könyvtáros diploma

levéltári könyvtáros asszisztens végbizonyítvány

levéltári kezelõ képzettségi tanúsítvány

levéltári fotós végbizonyítvány

levéltári könyvkötõ bizonyítvány

levéltári informatikus diploma

levéltári rendszerszervezõ diploma

levéltári adatrögzítõ képzettségi tanúsítvány

Múzeumi területen

fõmuzeológus oklevél

muzeológus diploma

segédmuzeológus diploma

fõrestaurátor oklevél

restaurátor végbizonyítvány

segédrestaurátor végbizonyítvány

múzeumi gyûjtemény- és raktárkezelõ végbizonyítvány

múzeumi könyvtáros diploma

múzeumi könyvtáros asszisztens végbizonyítvány

múzeumi népmûvelõ, múzeumpedagógus diploma

múzeumi tárlatvezetõ képzettségi tanúsítvány

múzeumi fotós végbizonyítvány

régésztechnikus diploma

múzeumi kiállításrendezõ bizonyítvány

preparátor végbizonyítvány

múzeumi adattáros képzettségi tanúsítvány

múzeumi informatikus diploma

múzeumi rendszerszervezõ diploma

múzeumi adatrögzítõ képzettségi tanúsítvány

Könyvtári területen

fõkönyvtáros oklevél

könyvtáros diploma

tudományos kutató (könyvtári) oklevél

szaktájékoztató diploma

formai, tárgyi feldolgozó diploma

könyvtári szakinformatikus diploma

könyvtári rendszerszervezõ diploma
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Szabályozott szakma, illetve szabályozott szakmai tevékenység megnevezése Etv. harmadik része szerinti minõsítés

zenei könyvtáros diploma

gyermekkönyvtáros diploma

helyismereti könyvtáros diploma

segédkönyvtáros végbizonyítvány

könyvtárosasszisztens végbizonyítvány

raktáros képzettségi tanúsítvány

adatrögzítõ képzettségi tanúsítvány

könyvtári restaurátor végbizonyítvány

Közmûvelõdési területen

közmûvelõdési szakember I. oklevél

közmûvelõdési szakember II. diploma

közmûvelõdési szakember III. végbizonyítvány

tudományos kutató oklevél

informatikus diploma

közszolgálati- és közösségimédia-szerkesztõ és -szervezõ diploma

mûvészeti vezetõ végbizonyítvány

népijáték- és kismesterségek-oktató végbizonyítvány

marketing- és reklámszervezõ végbizonyítvány

sportszervezõ végbizonyítvány

A közmûvelõdési munkát segítõ egyéb szakmák

dekoratõr végbizonyítvány

mozgókép-forgalmazó végbizonyítvány

Állat- és növénykertek közmûvelõdést segítõ szakmái

közmûvelõdési szakember I. oklevél

közmûvelõdési szakember II. diploma

közmûvelõdési szakember III. végbizonyítvány

tudományos kutató oklevél

zoopedagógus diploma

könyvtáros diploma

könyvtárosasszisztens végbizonyítvány

fotós, videotechnikus végbizonyítvány

kiállításrendezõ végbizonyítvány

preparátor végbizonyítvány

zajtáros, dokumentátor, sajtóarchiváló végbizonyítvány

adattáros végbizonyítvány

Egyéb kulturális szabályozott szakmák

kulturális szakértõ diploma

számítástechnika-alkalmazói szoftver szakértõ diploma

igazságügyi szakértõ a kulturális területen diploma
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Szabályozott szakma, illetve szabályozott szakmai tevékenység megnevezése Etv. harmadik része szerinti minõsítés

Kulturális örökségvédelmi terület (mûemlékvédelem, régészet)

építészmérnök; építészeti-mûszaki tervezési tevékenység,
építészeti-mûszaki tervezési tevékenységhez esetenként
kapcsolódó tevékenységek, építészeti-mûszaki szakértõi
tevékenység, építészeti-mûszaki szakértõi
tevékenységekhez esetenként kapcsolódó tevékenységek,
településtervezési tevékenységhez esetenként kapcsolódó
tevékenységek mûemlékek és mûemléki területek esetén

oklevél + jogosultsági vizsga

felelõs mûszaki vezetõ; felelõs mûszaki vezetõi
tevékenység mûemlékek esetén

oklevél + jogosultsági vizsga

építésügyi hatósági ügyintézõ KÖH–OKM-köztisztviselõk,
építésügyi hatósági ügyek döntésre való elõkészítése

oklevél + építésügyi vizsga

régész, régészeti feltárás vezetése oklevél

régész, építészmérnök; örökségvédelmi hatástanulmány
készítése

oklevél

9. számú melléklet

Az önkormányzati miniszter által elõkészített jogszabályok alapján szabályozott szakmák felsorolása

Szabályozott szakma, illetve szabályozott szakmai tevékenység megnevezése Etv. harmadik része szerinti minõsítés

1. A sport területén:
– nevelési-oktatási intézménynél sportszolgáltatás nyújtása, a diákok versenyekre való
felkészítése
– természetes személy vagy gazdálkodószervezet által végzett egészségmegõrzõ és
sportfoglalkozások szervezése
– természetes személy vagy gazdálkodószervezet által végzett egészségmegõrzõ és
sportfoglalkozások vezetése
– edzõi tevékenység végzése, sportolók versenyekre való felkészítése
– sportszervezeteknél mozgásterápiás, sportrehabilitációs szolgáltatások irányítása
– vezetõedzõ
– szövetségi kapitány
– sportszövetség fõtitkára
– sportigazgatási szakreferens (helyi önkormányzatnál)
– sportszervezeteknél masszázskezelések végzése
– sportmasszõr-vállalkozások vezetése
– lovas turista csoportokkal kapcsolatos idegenvezetõi, pénzügyi, vendéglátói
tevékenység ellátása – lovastúra-vezetõ

diploma

bizonyítvány

bizonyítvány

bizonyítvány
diploma
diploma
diploma
bizonyítvány
végbizonyítvány
végbizonyítvány
végbizonyítvány
végbizonyítvány

2. A katasztrófavédelem területén:
– a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tûzoltóságoknál, valamint az ezirányú
szakágazatban foglalkoztatottak:
– tûzoltó
– tûzrendész
– polgári védelmi foglalkozású ügyintézõ

bizonyítvány
bizonyítvány
bizonyítvány
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Szabályozott szakma, illetve szabályozott szakmai tevékenység megnevezése Etv. harmadik része szerinti minõsítés

3. Az önkormányzati igazgatás területén:
– ingatlanközvetítõ, ingatlanvagyon-értékelõ és -közvetítõ
– társasházkezelõ, ingatlankezelõ
– kéményseprõ
– temetkezési szolgáltató

bizonyítvány
bizonyítvány
bizonyítvány
bizonyítvány

10. számú melléklet

A pénzügyminiszter által elõkészített jogszabályok alapján szabályozott szakmák felsorolása

Szabályozott szakma, illetve szabályozott szakmai tevékenység megnevezése Etv. harmadik része szerinti minõsítés

adótanácsadó, okleveles adószakértõ diploma

szakképesített bankreferens/banki tanácsadó végbizonyítvány

valutapénztáros/valutaügyintézõ bizonyítvány

biztosítási tanácsadó végbizonyítvány

biztosításközvetítõ (függõ és független) képzettségi tanúsítvány

mérlegképes könyvelõ végbizonyítvány

okleveles könyvvizsgáló végbizonyítvány

okleveles pénzügyi revizor végbizonyítvány

pénzügyi-számviteli szakellenõr végbizonyítvány

vámkezelõ bizonyítvány

vámügyintézõ végbizonyítvány

jövedéki ügyintézõ végbizonyítvány

11. számú melléklet

A szociális és munkaügyi miniszter által elõkészített jogszabályok alapján szabályozott szakmák felsorolása

Szabályozott szakma, illetve szabályozott szakmai tevékenység megnevezése Etv. harmadik része szerinti minõsítés

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményekben foglalkoztatottak
munkakörei

I. Alapellátások

1. Gyermekjóléti szolgáltatás

családgondozó diploma

felsõfokú szociális alapvégzettség diploma

pszichopedagógus diploma

pszichológus oklevél

mentálhigiénés szakember vagy gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó
(óvodapedagógus, tanító, tanár, nevelõtanár, ped. elõadó, gyógypedagógus, védõnõ,
teológus, hittanár vagy hittantanár alapvégzettséggel)

oklevél
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Szabályozott szakma, illetve szabályozott szakmai tevékenység megnevezése Etv. harmadik része szerinti minõsítés

gyógypedagógiai, fejlesztõ pedagógiai tanácsadó diploma

gyógypedagógus diploma

pedagógus diploma

pszichológiai tanácsadó

pszichológus oklevél

pszichiáter oklevél

pszichopedagógus diploma

jogász

jogász oklevél

családgondozó asszisztens

szociális asszisztens végbizonyítvány

pedagógiai asszisztens végbizonyítvány

gyógypedagógiai asszisztens végbizonyítvány

mentálhigiénés asszisztens végbizonyítvány

szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintézõ végbizonyítvány

módszertani szaktanácsadó diploma

felsõfokú szociális alapvégzettség diploma

pszichológus oklevél

pszichopedagógus diploma

mentálhigiénés szakember oklevél

gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó
oklevéllel rendelkezõ: óvodapedagógus, tanító, tanár, nevelõtanár, pedagógiai
elõadó, gyógypedagógus, védõnõ, teológus, hittanár, hittantanár

oklevél

2. Bölcsõde

szakgondozó

csecsemõ- és gyermeknevelõ-gondozó végbizonyítvány

bölcsõdei szakgondozó végbizonyítvány

csecsemõ- és kisgyermekgondozó végbizonyítvány

csecsemõ- és kisgyermeknevelõ-gondozó végbizonyítvány

kisgyermekgondozó, -nevelõ végbizonyítvány

vagy ezen képesítések valamelyikével rendelkezõ védõnõ, pedagógus,
felsõfokú szociális alapvégzettséggel rendelkezõ személy

diploma

kisgyermekgondozó-nevelõ végbizonyítvány

csecsemõ- és gyermeknevelõ-gondozó képesítésû személy, ha rendelkezik védõnõ,
pedagógus vagy felsõfokú szociális alapvégzettséggel

diploma

gondozó

csecsemõ- és gyermeknevelõ-gondozó végbizonyítvány

orvos oklevél

gyógypedagógus diploma

gyógytornász diploma

konduktor diploma

17. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2483



Szabályozott szakma, illetve szabályozott szakmai tevékenység megnevezése Etv. harmadik része szerinti minõsítés

szaktanácsadó végbizonyítvány

orvos oklevél

pszichológus oklevél

pedagógus diploma

felsõfokú szociális alapvégzettség diploma

védõnõ diploma

intézetvezetõ diploma

szakoktató diploma

vagy

bölcsõdei szakgondozó végbizonyítvány

csecsemõ- és kisgyermekgondozó végbizonyítvány

csecsemõ- és kisgyermeknevelõ-gondozó végbizonyítvány

3. Családi napközi

nevelõ diploma

felsõfokú szociális alapvégzettség diploma

pedagógus diploma

szakgondozó

bölcsõdei szakgondozó végbizonyítvány

csecsemõ- és kisgyermekgondozó végbizonyítvány

csecsemõ- és kisgyermeknevelõ-gondozó végbizonyítvány

kisgyermekgondozó, -nevelõ végbizonyítvány

csecsemõ- és gyermekápoló végbizonyítvány

gyermek- és ifjúsági felügyelõ bizonyítvány

gyógypedagógiai asszisztens végbizonyítvány

gondozó

csecsemõ- és gyermeknevelõ-gondozó végbizonyítvány

gyermek- és ifjúsági felügyelõ II. bizonyítvány

pedagógiai asszisztens végbizonyítvány

házi idõszakos gyermekgondozó bizonyítvány

gyermek- és ifjúsági felügyelõ bizonyítvány

segédgondozó

dajka bizonyítvány képzettségi
tanúsítvány bizonyítvány

alapfokú iskolai végzettség képzettségi tanúsítvány

dajka bizonyítvány

óvodai dajka bizonyítvány

4. Házi gyermekfelügyelet

nevelõ

felsõfokú szociális alapvégzettség diploma

pedagógus diploma
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Szabályozott szakma, illetve szabályozott szakmai tevékenység megnevezése Etv. harmadik része szerinti minõsítés

szakgondozó (hivatásos)

bölcsõdei szakgondozó végbizonyítvány

cecsemõ- és kisgyermekgondozó végbizonyítvány

csecsemõ- és kisgyermeknevelõ-gondozó végbizonyítvány

kisgyermekgondozó, -nevelõ végbizonyítvány

csecsemõ- és gyermekápoló végbizonyítvány

gyermek- és ifjúsági felügyelõ I. végbizonyítvány

gyógypedagógiai asszisztens végbizonyítvány

gondozó

csecsemõ- és gyermeknevelõ-gondozó végbizonyítvány

gyermek- és ifjúsági felügyelõ II. bizonyítvány

pedagógiai asszisztens végbizonyítvány

házi idõszakos gyermekgondozó bizonyítvány

gyermek- és ifjúsági felügyelõ bizonyítvány

segédgondozó

alapfokú iskolai végzettség képzettségi tanúsítvány

dajka bizonyítvány

óvodai dajka bizonyítvány

5. Helyettes szülõi hálózat

helyettes szülõi tanácsadó

felsõfokú szociális alapvégzettség diploma

pedagógus diploma

pszichológus oklevél

mentálhigiénés szakember oklevél

gyermek- és ifjúságvédelmi
tanácsadó (védõnõ, teológus,
hittanár vagy hittantanár
alapvégzettséggel)

oklevél

védõnõ diploma

teológus diploma

hittanár diploma

hittantanár diploma

6. Gyermekek átmeneti otthona

nevelõ

felsõfokú szociális alapvégzettség diploma

pedagógus diploma

pszichológus oklevél

mentálhigiénés szakember vagy gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó (teológus,
hittanár vagy hittantanár alapvégzettséggel)

oklevél

családgondozó

felsõfokú szociális alapvégzettség diploma
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pszichopedagógus diploma

pszichológus oklevél

mentálhigiénés szakember vagy gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó
(óvodapedagógus, tanító, tanár, nevelõtanár, ped. elõadó, gyógypedagógus,
védõnõ, teológus, hittanár vagy hittantanár alapvégzettséggel)

oklevél

óvodapedagógus diploma

tanító diploma

tanár diploma

nevelõtanár diploma

ped. elõadó diploma

gyermekvédelmi asszisztens

gyermekotthoni asszisztens végbizonyítvány

gyermek- és ifjúsági felügyelõ I. végbizonyítvány

gyógypedagógiai asszisztens végbizonyítvány

mentálhigiénés asszisztens végbizonyítvány

pedagógiai asszisztens végbizonyítvány

szociális asszisztens végbizonyítvány

gyermekfelügyelõ

gyermek- és ifjúsági felügyelõ II. bizonyítvány

dajka bizonyítvány

házi idõszakos gyermekgondozó bizonyítvány

gyermek- és ifjúsági felügyelõ bizonyítvány

óvodai dajka bizonyítvány

pszichológiai tanácsadó

pszichológus oklevél

pszichiáter oklevél

pszichopedagógus diploma

mentálhigiénés szakember oklevél

módszertani szaktanácsadó

felsõfokú szociális alapvégzettség diploma

pedagógus diploma

pszichológus oklevél

mentálhigiénés szakember, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó, jogi
szakokleveles családvédelmi tanácsadó, szociális igazgatásszervezõ (jogász,
igazgatásszervezõ, szociológus, közgazdász szociálpolitikai szakon, népmûvelõ,
mûvelõdésszervezõ, védõnõ, teológus, hittanár vagy hittantanár alapvégzettséggel)

oklevél

szociális menedzser (védõnõ, teológus, hittanár vagy hittantanár alapvégzettséggel) oklevél

7. Családok átmeneti otthona

szakgondozó

bölcsõdei szakgondozó végbizonyítvány

csecsemõ- és kisgyermekgondozó végbizonyítvány
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csecsemõ- és kisgyermeknevelõ-gondozó végbizonyítvány

kisgyermekgondozó, -nevelõ végbizonyítvány

csecsemõ- és gyermekápoló végbizonyítvány

gyermek- és ifjúsági felügyelõ I. végbizonyítvány

gyógypedagógiai asszisztens végbizonyítvány

mentálhigiénés asszisztens végbizonyítvány

gondozó

csecsemõ- és gyermeknevelõ-gondozó végbizonyítvány

gyermek- és ifjúsági felügyelõ II. bizonyítvány

pedagógiai asszisztens végbizonyítvány

házi idõszakos gyermekgondozó bizonyítvány

gyermek- és ifjúsági felügyelõ I. végbizonyítvány

családgondozó

felsõfokú szociális alapvégzettség diploma

pszichopedagógus diploma

pszichológus oklevél

mentálhigiénés szakember vagy gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó
(óvodapedagógus, tanító, tanár, nevelõtanár, ped. elõadó, gyógypedagógus, védõnõ,
teológus, hittanár vagy hittantanár alapvégzettséggel)

oklevél

pszichológiai tanácsadó

pszichológus oklevél

pszichiáter oklevél

pszichopedagógus diploma

mentálhigiénés szakember oklevél

módszertani szaktanácsadó

felsõfokú szociális alapvégzettség diploma

pedagógus diploma

pszichológus oklevél

mentálhigiénés szakember, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó, jogi
szakokleveles családvédelmi tanácsadó, szociális igazgatásszervezõ (jogász,
igazgatásszervezõ, szociológus, közgazdász szociálpolitikai szakon, népmûvelõ,
mûvelõdésszervezõ, védõnõ, teológus, hittanár vagy hittantanár alapvégzettséggel)

oklevél

szociális menedzser (védõnõ, teológus, hittanár vagy hittantanár alapvégzettséggel) oklevél

II. Szakellátások

1. Nevelõszülõi hálózat

nevelõszülõi tanácsadó

felsõfokú szociális alapvégzettség diploma

pedagógus diploma

pszichológus oklevél

mentálhigiénés szakember, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó (védõnõ,
teológus, hittanár vagy hittantanár alapvégzettséggel)

oklevél
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utógondozó, családgondozó

felsõfokú szociális alapvégzettség diploma

pedagógus diploma

pszichopedagógus diploma

pszichológus oklevél

mentálhigiénés szakember, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó (védõnõ,
teológus, hittanár vagy hittantanár alapvégzettséggel)

oklevél

hivatásos nevelõszülõ

nevelõszülõ képzettségi tanúsítvány

gondozó

gyermek- és ifjúsági felügyelõ bizonyítvány

dajka bizonyítvány

házi idõszakos gyermekgondozó bizonyítvány

segédgondozó képzettségi tanúsítvány

növendékügyi elõadó

jogász oklevél

igazgatásszervezõ diploma

humánszervezõ diploma

személyügyi szervezõ diploma

gyermekvédelmi ügyintézõ

szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintézõ végbizonyítvány

szociális asszisztens végbizonyítvány

módszertani szaktanácsadó

felsõfokú szociális alapvégzettség diploma

pedagógus oklevél

pszichológus oklevél

mentálhigiénés szakember, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó (védõnõ,
teológus, hittanár vagy hittantanár alapvégzettséggel)

oklevél

2. Gyermekotthon

nevelõ

felsõfokú szociális alapvégzettség diploma

pedagógus diploma

pszichológus oklevél

mentálhigiénés szakember, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó (teológus,
hittanár vagy hittantanár alapvégzettséggel)

oklevél

gyermekvédelmi asszisztens

gyermekotthoni asszisztens végbizonyítvány

gyermek- és ifjúsági felügyelõ bizonyítvány

gyógypedagógiai asszisztens végbizonyítvány

mentálhigiénés asszisztens végbizonyítvány

pedagógiai asszisztens végbizonyítvány
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szociális asszisztens végbizonyítvány

gyermekfelügyelõ

gyermek- és ifjúsági felügyelõ bizonyítvány

dajka bizonyítvány

házi idõszakos gyermekgondozó bizonyítvány

utógondozó, családgondozó

felsõfokú szociális alapvégzettség diploma

pedagógus diploma

pszichopedagógus diploma

pszichológus oklevél

mentálhigiénés szakember, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó (védõnõ,
teológus, hittanár vagy hittantanár alapvégzettséggel)

oklevél

pszichológus oklevél

pszichológus oklevél

pszichiáter oklevél

növendékügyi elõadó

jogász oklevél

igazgatásszervezõ diploma

humánszervezõ diploma

személyügyi szervezõ diploma

gyermekvédelmi ügyintézõ

szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintézõ végbizonyítvány

szociális asszisztens végbizonyítvány

gyógypedagógus

gyógypedagógus diploma

fejlesztõ pedagógus

felsõfokú pedagógus végzettség diploma

módszertani szaktanácsadó

felsõfokú szociális alapvégzettség diploma

pedagógus diploma

pszichológus oklevél

mentálhigiénés szakember, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó (védõnõ,
teológus, hittanár vagy hittantanár alapvégzettséggel)

oklevél

0–3 éves korosztály ellátására

szakgondozó

csecsemõ- és kisgyermeknevelõ-gondozó végbizonyítvány

kisgyermekgondozó, -nevelõ végbizonyítvány

csecsemõ- és gyermekápoló végbizonyítvány

gyermek- és ifjúsági felügyelõ bizonyítvány

gyógypedagógiai asszisztens végbizonyítvány
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gondozó

gyermek- és ifjúsági felügyelõ bizonyítvány

pedagógiai asszisztens végbizonyítvány

házi idõszakos gyermekgondozó bizonyítvány

nevelõ

pedagógus diploma

utógondozó, családgondozó

felsõfokú szociális alapvégzettség diploma

pedagógus diploma

pszichopedagógus diploma

pszichológus oklevél

mentálhigiénés szakember, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó (védõnõ,
teológus, hittanár vagy hittantanár alapvégzettséggel)

oklevél

3. Területi gyermekvédelmi szakszolgálat

pszichológus

pszichológus oklevél

gyógypedagógus

gyógypedagógus diploma

orvos

orvos oklevél

pszichiáter

pszichiáter-szakorvos oklevél

utógondozó, családgondozó

felsõfokú szociális alapvégzettség diploma

pedagógus diploma

pszichopedagógus diploma

pszichológus oklevél

mentálhigiénés szakember, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó (védõnõ,
teológus, hittanár vagy hittantanár alapvégzettséggel)

oklevél

örökbefogadási tanácsadó

felsõfokú szociális alapvégzettség diploma

pedagógus diploma

pszichopedagógus diploma

pszichológus oklevél

mentálhigiénés szakember, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó (védõnõ,
teológus, hittanár vagy hittantanár alapvégzettséggel)

oklevél

jogász

jogász oklevél

gyermekvédelmi ügyintézõ

szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintézõ végbizonyítvány

szociális asszisztens végbizonyítvány
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módszertani szaktanácsadó

felsõfokú szociális alapvégzettség diploma vagy oklevél

pedagógus diploma

pszichológus oklevél

mentálhigiénés szakember, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó, jogi
szakokleveles családvédelmi tanácsadó, szociális igazgatásszervezõ, szociális
menedzser (jogász, igazgatásszervezõ, szociológus, közgazdász szociálpolitikai
alapvégzettséggel)

oklevél

Személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményekben foglalkoztatottak munkakörei

1. Szociális konyha vagy népkonyha

konyhavezetõ

élelmezésvezetõ végbizonyítvány

szakács bizonyítvány

dietetikus diploma

szociális munkás oklevél

szociális szervezõ diploma

szociális asszisztens végbizonyítvány

szociális gondozó és szervezõ végbizonyítvány

teológus diploma

diakónus diploma

szociális segítõ

szociális gondozó és szervezõ végbizonyítvány

szociális gondozó és ápoló bizonyítvány

szociális asszisztens végbizonyítvány

házi szociális gondozó bizonyítvány

szociális otthoni gondozó bizonyítvány

középfokú végzettség képzettségi tanúsítvány

2. Házi segítségnyújtás

vezetõ gondozó

felsõfokú szociális alapvégzettség diploma

szociális gondozó és szervezõ végbizonyítvány

szociális asszisztens végbizonyítvány

gerontológiai gondozó végbizonyítvány

ápoló végbizonyítvány

pszichiátriai ápoló végbizonyítvány

pszichiátriai ápoló és gondozó végbizonyítvány

klinikai szakápoló (csak: geriátriai, pszichiátriai és mentálhigiénés szakápoló,
körzeti-közösségi szakápoló)

végbizonyítvány

felnõttszakápoló végbizonyítvány

mentálhigiénés és pszichiátriai szakápoló végbizonyítvány
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egészségügyi szakasszisztens (csak: gyógyfoglalkoztató szakasszisztens) végbizonyítvány

foglalkozás-egészségügyi szakápoló végbizonyítvány

hospice szakápoló és koordinátor végbizonyítvány

ideg-elme ápoló végbizonyítvány

körzeti betegápoló végbizonyítvány

körzeti ápoló végbizonyítvány

rehabilitációs terapeuta végbizonyítvány

szociális gondozó

szociális gondozó és szervezõ végbizonyítvány

szociális gondozó és ápoló bizonyítvány

gerontológiai gondozó végbizonyítvány

házi szociális gondozó bizonyítvány

szociális otthoni gondozó bizonyítvány

ápoló végbizonyítvány

általános betegápoló végbizonyítvány

pszichiátriai ápoló végbizonyítvány

pszichiátriai ápoló és gondozó végbizonyítvány

klinikai szakápoló (csak: geriátriai, pszichiátriai és mentálhigiénés szakápoló,
körzeti-közösségi szakápoló)

végbizonyítvány

felnõttszakápoló végbizonyítvány

általános ápoló végbizonyítvány

mentálhigiénés és pszichiátriai szakápoló végbizonyítvány

egészségügyi szakasszisztens (csak: gyógyfoglalkoztató szakasszisztens) végbizonyítvány

foglalkozás-egészségügyi szakápoló végbizonyítvány

rehabilitációs tevékenység terapeuta végbizonyítvány

hospice szakápoló és koordinátor végbizonyítvány

ideg-elme ápoló végbizonyítvány

gyermek ideg-elme ápoló végbizonyítvány

körzeti betegápoló végbizonyítvány

körzeti ápoló végbizonyítvány

rehabilitációs terapeuta végbizonyítvány

3. Családsegítés

intézményvezetõ

felsõfokú szociális alapvégzettség diploma

közösségi szociális munkás diploma

szociális menedzser oklevél

teológus diploma

családgondozó

felsõfokú szociális alapvégzettség diploma

közösségi szociális munkás diploma
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családterapeuta diploma

teológus diploma

szociális segítõ

szociális asszisztens végbizonyítvány

tanácsadó

felsõfokú szociális alapvégzettség diploma

közösségi szociális munkás diploma

pszichopedagógus diploma

gyógypedagógus diploma

pedagógus diploma

nevelõtanár diploma

pszichológus oklevél

jogász oklevél

teológus diploma

igazgatásszervezõ (szociális igazgatás szakirány) oklevél

szociológus oklevél

szupervízor oklevél

humánerõforrás-menedzser diploma

humánszervezõ diploma

mentálhigiénikus oklevél

addiktológiai konzultáns oklevél

közgazdász-szociálpolitikus oklevél

jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó oklevél

szociális igazgatás szakirányú végzettség oklevél

családterapeuta diploma

mentálhigiénikus oklevél

munkavállalási tanácsadó diploma

mediátor oklevél

adósságkezelési tanácsadó

adósságkezelési tanácsadó képesítés az alábbi alapvégzettségek valamelyikével:
= felsõfokú szociális alapvégzettség
= közösségi szociális munkás
= családterapeuta
= teológus

diploma

4. Idõsek klubja, demens személyek nappali intézménye

nappaliellátás-vezetõ

felsõfokú szociális alapvégzettség diploma

mentálhigiénikus oklevél

szociális menedzser oklevél

szociális asszisztens végbizonyítvány

gerontológiai gondozó végbizonyítvány
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diplomás ápoló diploma

okleveles egyetemi ápoló oklevél

okleveles ápoló oklevél

intézetvezetõ diploma

mentálhigiénés asszisztens végbizonyítvány

szociális gondozó és szervezõ végbizonyítvány

teológus diploma

diakónus diploma

igazgatásszervezõ (szociális igazgatás szakirány) oklevél

szociális gondozó

szociális gondozó és szervezõ végbizonyítvány

szociális gondozó és ápoló bizonyítvány

gerontológiai gondozó végbizonyítvány

házi szociális gondozó bizonyítvány

szociális otthoni gondozó bizonyítvány

ápoló végbizonyítvány

általános betegápoló végbizonyítvány

pszichiátriai ápoló végbizonyítvány

pszichiátriai ápoló és gondozó végbizonyítvány

klinikai szakápoló (csak: geriátriai, pszichiátriai és mentálhigiénés szakápoló,
körzeti-közösségi szakápoló)

végbizonyítvány

felnõttszakápoló végbizonyítvány

általános ápoló végbizonyítvány

mentálhigiénés és pszichiátriai szakápoló végbizonyítvány

egészségügyi szakasszisztens (csak: gyógyfoglalkoztató szakasszisztens) végbizonyítvány

foglalkozás-egészségügyi szakápoló végbizonyítvány

rehabilitációs tevékenység terapeuta végbizonyítvány

fizioterápiás asszisztens végbizonyítvány

hospice szakápoló és koordinátor végbizonyítvány

ideg-elme ápoló végbizonyítvány

körzeti betegápoló végbizonyítvány

körzeti ápoló végbizonyítvány

rehabilitációs terapeuta végbizonyítvány

szociális, mentálhigiénés munkatárs

felsõfokú szociális alapvégzettség diploma

mentálhigiénés asszisztens végbizonyítvány

pszichológus oklevél

teológus diploma

diakónus diploma

mentálhigiénikus oklevél

2494 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 17. szám



Szabályozott szakma, illetve szabályozott szakmai tevékenység megnevezése Etv. harmadik része szerinti minõsítés

szociális gondozó és szervezõ végbizonyítvány

szociális asszisztens végbizonyítvány

gerontológiai gondozó végbizonyítvány

népmûvelõ diploma

mûvelõdésszervezõ diploma

5/A Támogató szolgálat

vezetõ

felsõfokú szociális alapvégzettség konduktor diploma

egészségügyi menedzser végbizonyítvány

szociális menedzser oklevél

diplomás ápoló diploma

védõnõ diploma

pszichopedagógus diploma

gyógypedagógus diploma

személyi segítõ

szociális gondozó és szervezõ végbizonyítvány

szociális gondozó és ápoló bizonyítvány

szociális asszisztens végbizonyítvány

gerontológiai gondozó végbizonyítvány

mentálhigiénés asszisztens végbizonyítvány

ápoló végbizonyítvány

általános betegápoló végbizonyítvány

felnõtt szakápoló végbizonyítvány

házi szociális gondozó bizonyítvány

szociális otthoni gondozó bizonyítvány

pedagógiai asszisztens végbizonyítvány

gyógypedagógiai asszisztens végbizonyítvány

5/B Falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat

falugondnok

általános iskolai végzettség képzettségi tanúsítvány

tanyagondnok

általános iskolai végzettség képzettségi tanúsítvány

5/C Közösségi pszichiátriai ellátás

közösségi koordinátor

felsõfokú szociális alapvégzettség diploma

orvos oklevél

diplomás ápoló diploma

okleveles egyetemi ápoló oklevél
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okleveles egészségügyi szaktanár oklevél

okleveles ápoló oklevél

egészségügyi szakoktató diploma

intézetvezetõ diploma

pszichopedagógus diploma

gyógypedagógus diploma

pszichológus oklevél

diakónus diploma

szupervízor oklevél

mentálhigiénikus oklevél

egészségügyi menedzser végbizonyítvány

addiktológiai konzultáns oklevél

szociális menedzser oklevél

pszichológus oklevél

közösségi gondozó

felsõfokú szociális alapvégzettség diploma

orvos oklevél

diplomás ápoló diploma

okleveles egyetemi ápoló oklevél

okleveles egészségügyi szaktanár oklevél

okleveles ápoló oklevél

egészségügyi szakoktató diploma

intézetvezetõ diploma

pszichopedagógus diploma

gyógypedagógus diploma

pszichológus oklevél

diakónus diploma

szupervízor oklevél

mentálhigiénikus oklevél

egészségügyi menedzser végbizonyítvány

addiktológiai konzultáns oklevél

szociális menedzser oklevél

pszichológus oklevél

szociális gondozó és szervezõ végbizonyítvány

szociális gondozó és ápoló bizonyítvány

szociális asszisztens végbizonyítvány

mentálhigiénés asszisztens végbizonyítvány

szociális szakgondozó – pszichiátriai gondozó végbizonyítvány

szociális szakgondozó – szenvedélybeteg-gondozó végbizonyítvány

pszichiátriai ápoló végbizonyítvány
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pszichiátriai ápoló és gondozó végbizonyítvány

klinikai szakápoló (csak: pszichiátriai és mentálhigiénés szakápoló,
körzeti-közösségi szakápoló)

végbizonyítvány

felnõttszakápoló végbizonyítvány

mentálhigiénés és pszichiátriai szakápoló végbizonyítvány

egészségügyi szakasszisztens (csak: gyógyfoglalkoztató szakasszisztens) végbizonyítvány

rehabilitációs tevékenység terapeuta végbizonyítvány

ideg-elme ápoló végbizonyítvány

rehabilitációs terapeuta végbizonyítvány

gyógypedagógus diploma

gyógypedagógiai asszisztens végbizonyítvány

ápoló végbizonyítvány

pszichopedagógus diploma

foglalkozás-egészségügyi szakápoló végbizonyítvány

orvosi konzultáns

pszichiáter szakorvos oklevél

5/D Szenvedélybetegek közösségi ellátása, alacsony küszöbû ellátás

közösségi koordinátor/alacsony küszöbû ellátás koordinátor

felsõfokú szociális alapvégzettség oklevél

pszichológus oklevél

pszichopedagógus diploma

orvos oklevél

addiktológiai konzultáns oklevél

diplomás ápoló diploma

egyetemi okleveles ápoló oklevél

diakónus diploma

védõnõ +
szociális gondozó és szervezõ
szociális gondozó és ápoló
szociális asszisztens
szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintézõ
gerontológiai gondozó
mentálhigiénés asszisztens
szociális segítõ-rehabilitációs nevelõ-segítõ
foglalkoztatásszervezõ
szociokulturális animátor
szociális szakgondozó-pszichiátriai gondozó
szenvedélybeteg-gondozó

diploma

közösségi gondozó

felsõfokú szociális alapvégzettség oklevél

pszichológus oklevél

pszichopedagógus diploma
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orvos oklevél

addiktológiai konzultáns oklevél

diplomás ápoló diploma

egyetemi okleveles ápoló oklevél

diakónus diploma

védõnõ diploma

szociális gondozó és ápoló bizonyítvány

szociális gondozó és szervezõ végbizonyítvány

klinikai szakápoló (csak: geriátriai, pszichiátriai és mentálhigiénés szakápoló,
körzeti-közösségi szakápoló)

végbizonyítvány

mentálhigiénés asszisztens végbizonyítvány

szociális asszisztens végbizonyítvány

szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintézõ végbizonyítvány

gerontológiai gondozó végbizonyítvány

foglalkoztatásszervezõ végbizonyítvány

szociokulturális animátor végbizonyítvány

szociális szakgondozó-pszichiátriai gondozó végbizonyítvány

szenvedélybeteg-gondozó végbizonyítvány

egészségügyi szakasszisztens (csak: gyógyfoglalkoztató szakasszisztens) végbizonyítvány

orvosi konzultáns

addiktológus oklevél

pszichiáter szakorvos oklevél

alacsonyküszöbû ellátás konzultáns

általános szociális munkás diploma

szociális munkás oklevél

szociálpedagógus diploma

közösségi szociális munkás diploma

mentálhigiénikus oklevél

addiktológiai konzultáns oklevél

5/E Utcai szociális munka

koordinátor

felsõfokú szociális alapvégzettség diploma

mentálhigiénikus oklevél

szociológus oklevél

szociálpolitikus oklevél

teológus diploma

diakónus diploma

utcai szociális munkás

felsõfokú szociális alapvégzettség diploma

szociális gondozó és szervezõ végbizonyítvány
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mentálhigiénikus oklevél

pszichiátriai ápoló végbizonyítvány

felnõttszakápoló végbizonyítvány

ápoló végbizonyítvány

általános betegápoló végbizonyítvány

általános ápoló végbizonyítvány

diakónus diploma

6. Fogyatékosok nappali intézménye

intézményvezetõ

felsõfokú szociális alapvégzettség diploma

egészségügyi menedzser végbizonyítvány

szociális menedzser oklevél

diplomás ápoló diploma

egyetemi okleveles ápoló oklevél

okleveles ápoló oklevél

intézetvezetõ diploma

védõnõ diploma

pszichopedagógus, diploma

gyógypedagógus diploma

pszichológus oklevél

diakónus diploma

terápiás munkatárs

gyógymasszõr végbizonyítvány

gyógytornász diploma

rehabilitációs tevékenység terapeuta végbizonyítvány

pedagógiai asszisztens végbizonyítvány

gyógypedagógiai asszisztens végbizonyítvány

pszichopedagógus diploma

gyógypedagógus diploma

pszichológus oklevél

mozgásterapeuta végbizonyítvány

konduktor diploma

mentálhigiénikus oklevél

szociális gondozó

szociális gondozó és szervezõ végbizonyítvány

szociális gondozó és ápoló bizonyítvány

ÖNO és házi szociális gondozó bizonyítvány

szociális asszisztens végbizonyítvány

házi szociális gondozó bizonyítvány
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szociális otthoni gondozó bizonyítvány

ápoló végbizonyítvány

általános betegápoló végbizonyítvány

felnõttszakápoló végbizonyítvány

7. Pszichiátriai betegek nappali intézménye

intézményvezetõ

felsõfokú szociális alapvégzettség diploma

pszichológus oklevél

mentálhigiénikus oklevél

addiktológiai konzultáns oklevél

szociális menedzser oklevél

klinikai szakpszichológus oklevél

addiktológiai szakpszichológus oklevél

diplomás ápoló diploma

egyetemi okleveles ápoló oklevél

okleveles ápoló oklevél

intézetvezetõ diploma

pszichopedagógus diploma

humánerõforrás-menedzser diploma

humánszervezõ diploma

szociális menedzser oklevél

teológus diploma

diakónus diploma

terápiás segítõ

szociálpolitikus oklevél

általános szociális munkás diploma

szociális munkás oklevél

szociálpedagógus diploma

szociális szervezõ diploma

pszichopedagógus diploma

óvodapedagógus diploma

mentálhigiénikus oklevél

szociális gondozó és szervezõ végbizonyítvány

szociális gondozó és ápoló bizonyítvány

szociális asszisztens végbizonyítvány

mentálhigiénés asszisztens végbizonyítvány

rehabilitációs nevelõ segítõ végbizonyítvány

foglalkoztatásszervezõ végbizonyítvány

szociokulturális animátor végbizonyítvány

pszichiátriai gondozó végbizonyítvány
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szenvedélybeteg-gondozó végbizonyítvány

pszichiátriai ápoló végbizonyítvány

pszichiátriai ápoló és gondozó végbizonyítvány

klinikai szakápoló (csak: geriátriai, pszichiátriai és mentálhigiénés szakápoló,
körzeti-közösségi szakápoló)

végbizonyítvány

felnõttszakápoló végbizonyítvány

mentálhigiénés és pszichiátriai szakápoló végbizonyítvány

egészségügyi szakasszisztens (csak: gyógyfoglalkoztató szakasszisztens) végbizonyítvány

foglalkozás-egészségügyi szakápoló végbizonyítvány

gyógymasszõr végbizonyítvány

gyógytornász diploma

rehabilitációs tevékenység terapeuta végbizonyítvány

hospice szakápoló és koordinátor végbizonyítvány

ideg-elme ápoló végbizonyítvány

rehabilitációs terapeuta végbizonyítvány

egészségügyi szakasszisztens (csak: gyógyfoglalkoztató szakasszisztens) végbizonyítvány

szociális menedzser oklevél

ápoló végbizonyítvány

diplomás ápoló diploma

egyetemi okleveles ápoló oklevél

okleveles ápoló oklevél

általános betegápoló végbizonyítvány

körzeti betegápoló végbizonyítvány

körzeti ápoló végbizonyítvány

7/A Szenvedélybetegek nappali intézménye

intézményvezetõ

felsõfokú szociális alapvégzettség diploma

pszichológus oklevél

pszichopedagógus diploma

gyógypedagógus diploma

mentálhigiénikus oklevél

klinikai szakápoló (csak: geriátriai, pszichiátriai és mentálhigiénés szakápoló,
körzet-közösségi szakápoló)

végbizonyítvány

mentálhigiénés asszisztens végbizonyítvány

addiktológiai konzultáns oklevél

teológus diploma

diakónus diploma

terápiás segítõ

felsõfokú szociális alapvégzettség diploma

gyógypedagógus diploma
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pszichopedagógus diploma

egészségügyi szakasszisztens (csak: gyógyfoglalkoztató szakasszisztens) végbizonyítvány

rehabilitációs terapeuta végbizonyítvány

szociális gondozó és szervezõ végbizonyítvány

szociális gondozó és ápoló bizonyítvány

szociális asszisztens végbizonyítvány

szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintézõ végbizonyítvány

gerontológiai gondozó végbizonyítvány

mentálhigiénés asszisztens végbizonyítvány

rehabilitációs nevelõ segítõ végbizonyítvány

foglalkoztatásszervezõ végbizonyítvány

szociokulturális animátor végbizonyítvány

pszichiátriai gondozó végbizonyítvány

szenvedélybeteg-gondozó végbizonyítvány

klinikai szakápoló (csak: geriátriai, pszichiátriai és mentálhigiénés szakápoló,
körzeti-közösségi szakápoló)

végbizonyítvány

addiktológiai konzultáns oklevél

pszichiátriai ápoló végbizonyítvány

pszichiátriai ápoló és gondozó végbizonyítvány

gyógypedagógiai asszisztens végbizonyítvány

8. Nappali melegedõ

intézményvezetõ

felsõfokú szociális alapvégzettség diploma

közösségi szociális munkás diploma

szociális menedzser oklevél

közgazdász-szociálpolitikus oklevél

teológus diploma

szociális, mentálhigiénés munkatárs

felsõfokú szociális alapvégzettség diploma

közösségi szociális munkás diploma

szociális asszisztens végbizonyítvány

mentálhigiénés asszisztens végbizonyítvány

védõnõ diploma

teológus diploma

diakónus diploma

pedagógus diploma

népmûvelõ diploma

szociális segítõ

szociális gondozó és szervezõ végbizonyítvány

szociális gondozó és ápoló bizonyítvány
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szociális asszisztens végbizonyítvány

mentálhigiénés asszisztens végbizonyítvány

pedagógiai asszisztens végbizonyítvány

gyógypedagógiai asszisztens végbizonyítvány

9. Idõsek bentlakást nyújtó intézményei

intézményvezetõ

felsõfokú szociális alapvégzettség diploma

közgazdász oklevél

szociális menedzser oklevél

orvos oklevél

gyógypedagógus diploma

pszichológus oklevél

okleveles egészségügyi szaktanár oklevél

egészségügyi szakoktató diploma

felsõfokú ápoló végzettség diploma

intézetvezetõ diploma

felsõfokú egészségügyi vagy pedagógus, vagy igazgatásszervezõ végzettség
szociális igazgatás szakirányú végzettséggel

oklevél

teológus diploma

részlegvezetõ

felsõfokú szociális alapvégzettség diploma

diplomás ápoló diploma

egyetemi okleveles ápoló oklevél

ápoló végbizonyítvány

pszichiátriai ápoló végbizonyítvány

pszichiátriai ápoló és gondozó végbizonyítvány

klinikai szakápoló (csak: geriátriai, pszichiátriai és mentálhigiénés szakápoló,
körzeti-közösségi szakápoló)

végbizonyítvány

felnõttszakápoló végbizonyítvány

általános ápoló végbizonyítvány

diakónus diploma

mentálhigiénés és pszichiátriai szakápoló végbizonyítvány

egészségügyi szakasszisztens (csak: gyógyfoglalkoztató szakasszisztens) végbizonyítvány

foglalkozás-egészségügyi szakápoló végbizonyítvány

rehabilitációs tevékenység terapeuta végbizonyítvány

fizioterápiás asszisztens végbizonyítvány

hospice szakápoló és koordinátor végbizonyítvány

ideg-elme ápoló végbizonyítvány

körzeti betegápoló végbizonyítvány

körzeti ápoló végbizonyítvány

rehabilitációs terapeuta végbizonyítvány
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szociális gondozó és szervezõ végbizonyítvány

szociális asszisztens végbizonyítvány

gerontológiai gondozó végbizonyítvány

orvos

orvos oklevél

intézményvezetõ ápoló

ápoló végbizonyítvány

diplomás ápoló diploma

egyetemi okleveles ápoló oklevél

okleveles ápoló oklevél

intézetvezetõ diploma

mentõtiszt diploma

pszichiátriai ápoló végbizonyítvány

pszichiátriai ápoló és gondozó végbizonyítvány

klinikai szakápoló (csak: geriátriai, pszichiátriai és mentálhigiénés szakápoló,
körzeti-közösségi szakápoló)

végbizonyítvány

felnõttszakápoló végbizonyítvány

mentálhigiénés és pszichiátriai szakápoló végbizonyítvány

egészségügyi szakasszisztens (csak: gyógyfoglalkoztató szakasszisztens) végbizonyítvány

foglalkozás-egészségügyi szakápoló végbizonyítvány

ápoló, gondozó

ápoló végbizonyítvány

általános betegápoló végbizonyítvány

pszichiátriai ápoló végbizonyítvány

pszichiátriai ápoló és gondozó végbizonyítvány

klinikai szakápoló (csak: geriátriai, pszichiátriai és mentálhigiénés szakápoló,
körzeti-közösségi szakápoló)

végbizonyítvány

felnõttszakápoló végbizonyítvány

általános ápoló bizonyítvány

mentálhigiénés és pszichiátriai szakápoló végbizonyítvány

egészségügyi szakasszisztens (csak: gyógyfoglalkoztató szakasszisztens) végbizonyítvány

foglalkozás-egészségügyi szakápoló végbizonyítvány

rehabilitációs tevékenység terapeuta végbizonyítvány

fizioterápiás asszisztens végbizonyítvány

hospice szakápoló és koordinátor végbizonyítvány

ideg-elmeápoló végbizonyítvány

körzeti betegápoló végbizonyítvány

körzeti ápoló végbizonyítvány

rehabilitációs terapeuta végbizonyítvány

szociális gondozó és szervezõ végbizonyítvány

szociális gondozó és ápoló bizonyítvány
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szociális asszisztens végbizonyítvány

szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintézõ végbizonyítvány

gerontológiai gondozó végbizonyítvány

mentálhigiénés asszisztens végbizonyítvány

csecsemõ- és kisgyermekgondozó végbizonyítvány

csecsemõ- és kisgyermeknevelõ-gondozó végbizonyítvány

bölcsõdei szakgondozó végbizonyítvány

szociális gondozó – fogyatékosok gondozója végbizonyítvány

szociális szakgondozó – pszichiátriai gondozó végbizonyítvány

szenvedélybeteg-gondozó végbizonyítvány

csecsemõ- és gyermeknevelõ-gondozó végbizonyítvány

szociális otthoni gondozó bizonyítvány

diétás nõvér

dietetikus diploma

diétás nõvér végbizonyítvány

élelmezési menedzser végbizonyítvány

élelmezésvezetõ végbizonyítvány

mozgásterapeuta

gyógymasszõr végbizonyítvány

gyógytornász diploma

rehabilitációs tevékenység terapeuta végbizonyítvány

fizioterápiás asszisztens végbizonyítvány

rehabilitációs terapeuta végbizonyítvány

mozgásterapeuta végbizonyítvány

konduktor diploma

egészségügyi szakasszisztens (csak: gyógyfoglalkoztató szakasszisztens) végbizonyítvány

foglalkoztatásszervezõ

általános szociális munkás diploma

szociális munkás oklevél

szociális szervezõ diploma

közösségi szociális munkás diploma

szociális gondozó és szervezõ végbizonyítvány

gyógypedagógus diploma

pedagógus diploma

szociális asszisztens végbizonyítvány

népmûvelõ diploma

mûvelõdésszervezõ diploma

szociális, mentálhigiénés munkatárs

felsõfokú szociális alapvégzettség diploma

mentálhigiénés asszisztens végbizonyítvány
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pszichológus oklevél

teológus diploma

diakónus diploma

mentálhigiénikus oklevél

szociális gondozó és szervezõ végbizonyítvány

szociális asszisztens végbizonyítvány

gerontológiai gondozó végbizonyítvány

népmûvelõ diploma

mûvelõdésszervezõ diploma

9/A Fogyatékos személyek bentlakást nyújtó intézményei

intézményvezetõ

felsõfokú szociális alapvégzettség diploma

egészségügyi menedzser végbizonyítvány

szociális menedzser oklevél

intézetvezetõ oklevél

védõnõ diploma

felsõfokú ápoló végzettség diploma

pszichopedagógus diploma

gyógypedagógus diploma

pszichológus oklevél

mentálhigiénikus oklevél

teológus diploma

orvos oklevél

felsõfokú egészségügyi vagy pedagógus, vagy igazgatásszervezõ végzettség
szociális igazgatás szakirányú végzettséggel

oklevél

jogász oklevél

részlegvezetõ

diplomás ápoló diploma

okleveles egyetemi ápoló oklevél

okleveles egészségügyi szaktanár oklevél

okleveles ápoló oklevél

ápoló végbizonyítvány

felnõttszakápoló végbizonyítvány

orvos

orvos oklevél

intézményvezetõ ápoló

diplomás ápoló diploma

egyetemi okleveles ápoló oklevél

okleveles ápoló oklevél

ápoló végbizonyítvány
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felnõttszakápoló végbizonyítvány

ápoló, gondozó

ápoló végbizonyítvány

általános betegápoló végbizonyítvány

felnõttszakápoló végbizonyítvány

körzeti betegápoló végbizonyítvány

körzeti ápoló végbizonyítvány

szociális gondozó és szervezõ végbizonyítvány

szociális gondozó és ápoló bizonyítvány

házi szociális gondozó bizonyítvány

szociális otthoni gondozó bizonyítvány

vezetõ pedagógus

pszichopedagógus diploma

gyógypedagógus diploma

pedagógus diploma

fejlesztõ pedagógus

pszichopedagógus diploma

gyógypedagógus diploma

pedagógus diploma

pedagógus

pszichopedagógus diploma

gyógypedagógus diploma

pedagógus diploma

mozgásterapeuta

rehabilitációs terapeuta végbizonyítvány

mozgásterapeuta végbizonyítvány

gyógytornász diploma

konduktor diploma

gyógymasszõr végbizonyítvány

fizioterápiás asszisztens végbizonyítvány

tornatanár diploma

rehabilitációs tevékenység terapeuta végbizonyítvány

foglalkoztatásszervezõ

egészségügyi szakasszisztens (csak: gyógyfoglalkoztató szakasszisztens) végbizonyítvány

rehabilitációs terapeuta végbizonyítvány

népmûvelõ diploma

mûvelõdésszervezõ diploma

gyógypedagógiai asszisztens végbizonyítvány

szociális asszisztens végbizonyítvány

szociális, mentálhigiénés munkatárs
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felsõfokú szociális alapvégzettség diploma

pszichopedagógus diploma

gyógypedagógus diploma

pszichológus oklevél

szupervízor oklevél

rehabilitációs terapeuta végbizonyítvány

teológus diploma

diakónus diploma

munkavezetõ

rehabilitációs terapeuta végbizonyítvány

szociális gondozó és szervezõ végbizonyítvány

szociális gondozó és ápoló bizonyítvány

pedagógiai asszisztens végbizonyítvány

gyógypedagógiai asszisztens végbizonyítvány

házi szociális gondozó bizonyítvány

szociális otthoni gondozó bizonyítvány

gyermekgondozó-ápoló

csecsemõ- és kisgyermekgondozó végbizonyítvány

csecsemõ- és kisgyermeknevelõ-gondozó végbizonyítvány

bölcsõdei szakgondozó végbizonyítvány

csecsemõ- és gyermekápoló végbizonyítvány

ápoló végbizonyítvány

szociális gondozó és szervezõ bizonyítvány

szociális gondozó és ápoló bizonyítvány

házi szociális gondozó bizonyítvány

szociális otthoni gondozó bizonyítvány

szociális segítõ

szociális gondozó és szervezõ végbizonyítvány

szociális gondozó és ápoló bizonyítvány

ápoló végbizonyítvány

általános betegápoló végbizonyítvány

felnõttszakápoló végbizonyítvány

mentálhigiénés és pszichiátriai szakápoló végbizonyítvány

körzeti betegápoló végbizonyítvány

körzeti ápoló végbizonyítvány

rehabilitációs tevékenység terapeuta végbizonyítvány

pedagógiai asszisztens végbizonyítvány

gyógypedagógiai asszisztens végbizonyítvány

szociális ügyintézõ

szociális gondozó és szervezõ végbizonyítvány
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szociális gondozó és ápoló bizonyítvány

ápoló végbizonyítvány

általános betegápoló végbizonyítvány

felnõttszakápoló végbizonyítvány

mentálhigiénés és pszichiátriai szakápoló végbizonyítvány

körzeti betegápoló végbizonyítvány

körzeti ápoló végbizonyítvány

rehabilitációs tevékenység terapeuta végbizonyítvány

pedagógiai asszisztens végbizonyítvány

gyógypedagógiai asszisztens végbizonyítvány

szociális és gyermekvédelmi ügyintézõ végbizonyítvány

9/B Hajléktalan személyek bentlakást nyújtó intézményei

intézményvezetõ

felsõfokú szociális alapvégzettség diploma

közösségi szociális munkás diploma

szociális menedzser oklevél

közgazdász-szociálpolitikus oklevél

orvos oklevél

teológus diploma

pszichológus oklevél

jogász oklevél

felsõfokú egészségügyi vagy pedagógus, vagy igazgatásszervezõ végzettség
szociális igazgatás szakirányú végzettséggel

oklevél

részlegvezetõ

felsõfokú szociális alapvégzettség diploma

közösségi szociális munkás diploma

szociális menedzser oklevél

közgazdász-szociálpolitikus oklevél

orvos oklevél

teológus diploma

pszichológus oklevél

jogász oklevél

felsõfokú egészségügyi vagy pedagógus, vagy igazgatásszervezõ végzettség
szociális igazgatás szakirányú végzettséggel

oklevél

szociális, mentálhigiénés munkatárs

felsõfokú szociális alapvégzettség diploma

közösségi szociális munkás diploma

fejlesztõ pedagógus vagy felsõfokú egészségügyi végzettség mentálhigiénés
szakirányú végzettséggel

oklevél

szociális asszisztens végbizonyítvány
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mentálhigiénés asszisztens végbizonyítvány

pedagógus diploma

védõnõ diploma

népmûvelõ diploma

teológus diploma

diakónus diploma

ápoló, gondozó

ápoló végbizonyítvány

általános betegápoló végbizonyítvány

felnõttszakápoló végbizonyítvány

általános ápoló végbizonyítvány

körzeti betegápoló végbizonyítvány

körzeti ápoló végbizonyítvány

ápolási asszisztens bizonyítvány

ÖNO és házi szociális gondozó bizonyítvány

szociális otthoni gondozó bizonyítvány

szociális gondozó és szervezõ végbizonyítvány

foglalkoztatásszervezõ diploma

felsõfokú szociális alapvégzettség diploma

közösségi szociális munkás diploma

szociális szervezõ diploma

szociálpedagógus diploma

népmûvelõ diploma

mûvelõdésszervezõ diploma

szociális gondozó és szervezõ végbizonyítvány

szociális asszisztens végbizonyítvány

gyógyfoglalkoztató asszisztens végbizonyítvány

gyógypedagógiai asszisztens végbizonyítvány

fejlesztõ pedagógus diploma

gyermek- és ifjúsági felügyelõ bizonyítvány

mentálhigiénés asszisztens végbizonyítvány

munkavezetõ

a foglalkoztatás jellegének megfelelõ szakképzettség, beleértve a szakoktatókat is végbizonyítvány

szociális gondozó és ápoló bizonyítvány

szociális segítõ – foglalkoztatásszervezõ végbizonyítvány

9/C Pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó intézményei

intézményvezetõ

felsõfokú szociális alapvégzettség diploma

mentálhigiénikus oklevél
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orvos oklevél

felsõfokú ápoló végzettség diploma

intézetvezetõ diploma

pszichológus oklevél

felsõfokú egészségügyi vagy pedagógus, vagy igazgatásszervezõ végzettség
szociális igazgatás szakirányú végzettséggel

oklevél

mentálhigiénikus oklevél

addiktológiai konzultáns oklevél

közgazdász oklevél

klinikai szakpszichológus oklevél

addiktológiai szakpszichológus oklevél

humánerõforrás-menedzser diploma

humánszervezõ diploma

szociális menedzser oklevél

jogász oklevél

teológus diploma

egészségügyi menedzser végbizonyítvány

intézményvezetõ ápoló

ápoló végbizonyítvány

diplomás ápoló diploma

egyetemi okleveles ápoló oklevél

okleveles ápoló oklevél

intézetvezetõ diploma

mentõtiszt diploma

pszichiátriai ápoló végbizonyítvány

pszichiátriai ápoló és gondozó végbizonyítvány

klinikai szakápoló (csak: geriátriai, pszichiátriai és mentálhigiénés szakápoló,
körzeti-közösségi szakápoló)

végbizonyítvány

felnõttszakápoló végbizonyítvány

mentálhigiénés és pszichiátriai szakápoló végbizonyítvány

egészségügyi szakasszisztens (csak: gyógyfoglalkoztató szakasszisztens) végbizonyítvány

foglalkozás-egészségügyi szakápoló végbizonyítvány

részlegvezetõ

felsõfokú szociális alapvégzettség diploma

orvos oklevél

klinikai szakápoló (csak: geriátriai, pszichiátriai és mentálhigiénés szakápoló,
körzeti-közösségi szakápoló)

végbizonyítvány

pszichológus oklevél

mentálhigiénikus oklevél

addiktológiai konzultáns oklevél

szociális menedzser oklevél
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klinikai szakpszichológus oklevél

addiktológiai szakpszichológus oklevél

diplomás ápoló diploma

szociális gondozó és szervezõ végbizonyítvány

szociális asszisztens végbizonyítvány

mentálhigiénés asszisztens végbizonyítvány

ápoló végbizonyítvány

felnõttszakápoló végbizonyítvány

diakónus diploma

orvos

orvos oklevél

ápoló, gondozó

ápoló végbizonyítvány

diplomás ápoló diploma

egyetemi okleveles ápoló oklevél

okleveles ápoló oklevél

intézetvezetõ diploma

osztályvezetõ ápoló diploma

mentálhigiénés asszisztens végbizonyítvány

pszichiátriai ápoló végbizonyítvány

pszichiátriai ápoló és gondozó végbizonyítvány

klinikai szakápoló (csak: geriátriai, pszichiátriai és mentálhigiénés szakápoló,
körzeti-közösségi szakápoló)

végbizonyítvány

felnõttszakápoló végbizonyítvány

mentálhigiénés és pszichiátriai szakápoló végbizonyítvány

ideg-elmeápoló végbizonyítvány

szociális gondozó és szervezõ végbizonyítvány

szociális gondozó és ápoló bizonyítvány

szociális asszisztens végbizonyítvány

foglalkoztatásszervezõ

általános szociális munkás diploma

szociális munkás oklevél

szociálpedagógus diploma

szociális gondozó és szervezõ végbizonyítvány

szociális asszisztens végbizonyítvány

mentálhigiénés asszisztens végbizonyítvány

rehabilitációs nevelõ-segítõ végbizonyítvány

szociális segítõ – rehabilitációs nevelõ-segítõ végbizonyítvány

szociális segítõ – foglalkoztatásszervezõ végbizonyítvány

szociális segítõ – szociokulturális animátor végbizonyítvány
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egészségügyi szakasszisztens (csak: gyógyfoglalkoztató szakasszisztens) végbizonyítvány

rehabilitációs terapeuta végbizonyítvány

gyógypedagógiai asszisztens végbizonyítvány

népmûvelõ diploma

mûvelõdésszervezõ diploma

szociális gondozó és ápoló bizonyítvány

ápoló végbizonyítvány

klinikai szakápoló (csak: geriátriai, pszichiátriai és mentálhigiénés szakápoló,
körzeti-közösségi szakápoló)

végbizonyítvány

felnõttszakápoló végbizonyítvány

munkavezetõ

foglalkoztatásnak megfelelõ szakképzettség + érettségi végbizonyítvány

gyógypedagógiai asszisztens végbizonyítvány

szociális asszisztens végbizonyítvány

szociális segítõ – rehabilitációs nevelõ-segítõ végbizonyítvány

szociális segítõ – foglalkoztatásszervezõ végbizonyítvány

szociális segítõ – szociokulturális animátor végbizonyítvány

egészségügyi szakasszisztens (csak: gyógyfoglalkoztató szakasszisztens) végbizonyítvány

rehabilitációs terapeuta végbizonyítvány

mentálhigiénés asszisztens végbizonyítvány

szociális, mentálhigiénés munkatárs

felsõfokú szociális alapvégzettség diploma

szociális gondozó és szervezõ végbizonyítvány

mentálhigiénés asszisztens végbizonyítvány

szociális asszisztens végbizonyítvány

pszichológus oklevél

teológus diploma

diakónus diploma

mentálhigiénikus oklevél

szociális gondozó és ápoló bizonyítvány

szociális segítõ – rehabilitációs nevelõ-segítõ végbizonyítvány

szociális segítõ – foglalkoztatásszervezõ végbizonyítvány

szociális segítõ – szociokulturális animátor végbizonyítvány

ápoló végbizonyítvány

klinikai szakápoló (csak: geriátriai, pszichiátriai és mentálhigiénés szakápoló,
körzeti-közösségi szakápoló)

végbizonyítvány

felnõttszakápoló végbizonyítvány

szociális segítõ

felsõfokú szociális alapvégzettség diploma

szociális gondozó és szervezõ végbizonyítvány

szociális gondozó és ápoló bizonyítvány
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szociális asszisztens végbizonyítvány

mentálhigiénés asszisztens végbizonyítvány

szociális segítõ – rehabilitációs nevelõ-segítõ végbizonyítvány

szociális segítõ – foglalkoztatásszervezõ végbizonyítvány

szociális segítõ – szociokulturális animátor végbizonyítvány

szociális szakgondozó – pszichiátriai gondozó végbizonyítvány

szociális szakgondozó – szenvedélybeteg-gondozó végbizonyítvány

ápoló végbizonyítvány

felnõttszakápoló végbizonyítvány

9/D Szenvedélybetegek bentlakást nyújtó intézményei

intézményvezetõ

felsõfokú szociális alapvégzettség diploma

teológus diploma

pszichológus oklevél

felsõfokú ápoló végzettség diploma

orvos oklevél

okleveles egészségügyi szaktanár oklevél

intézetvezetõ diploma

szociális menedzser oklevél

felsõfokú egészségügyi vagy pedagógus, vagy igazgatásszervezõ végzettség
szociális igazgatás szakirányú végzettséggel

oklevél

gyógypedagógus diploma

addiktológiai konzultáns oklevél

intézményvezetõ ápoló

ápoló végbizonyítvány

diplomás ápoló diploma

egyetemi okleveles ápoló oklevél

okleveles ápoló oklevél

intézetvezetõ diploma

mentõtiszt diploma

pszichiátriai ápoló végbizonyítvány

pszichiátriai ápoló és gondozó végbizonyítvány

klinikai szakápoló (csak: geriátriai, pszichiátriai és mentálhigiénés szakápoló,
körzeti-közösségi szakápoló)

végbizonyítvány

felnõttszakápoló végbizonyítvány

mentálhigiénés és pszichiátriai szakápoló végbizonyítvány

egészségügyi szakasszisztens (csak: gyógyfoglalkoztató szakasszisztens) végbizonyítvány

foglalkozás-egészségügyi szakápoló végbizonyítvány

részlegvezetõ

felsõfokú szociális alapvégzettség diploma
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teológus diploma

diakónus diploma

pszichológus oklevél

ápoló végbizonyítvány

diplomás ápoló diploma

egyetemi okleveles ápoló oklevél

okleveles egészségügyi szaktanár oklevél

okleveles ápoló oklevél

egészségügyi szakoktató diploma

intézetvezetõ diploma

védõnõ diploma

mentõtiszt diploma

osztályvezetõ ápoló diploma

egészségügyi menedzser végbizonyítvány

igazgatásszervezõ (szociális igazgatás szakirány) oklevél

gyógypedagógus diploma

addiktológiai konzultáns oklevél

szociális gondozó és szervezõ végbizonyítvány

szociális asszisztens végbizonyítvány

gerontológiai gondozó végbizonyítvány

mentálhigiénés asszisztens végbizonyítvány

foglalkoztatásszervezõ végbizonyítvány

szociokulturális animátor végbizonyítvány

szociális szakgondozó – pszichiátriai gondozó végbizonyítvány

szenvedélybeteg-gondozó végbizonyítvány

pszichiátriai ápoló végbizonyítvány

pszichiátriai ápoló és gondozó végbizonyítvány

klinikai szakápoló (csak: geriátriai, pszichiátriai és mentálhigiénés szakápoló,
körzeti-közösségi szakápoló)

végbizonyítvány

felnõttszakápoló végbizonyítvány

mentálhigiénés és pszichiátriai szakápoló végbizonyítvány

egészségügyi szakasszisztens (csak: gyógyfoglalkoztató szakasszisztens) végbizonyítvány

foglalkozás-egészségügyi szakápoló végbizonyítvány

rehabilitációs tevékenység terapeuta végbizonyítvány

ideg-elmeápoló végbizonyítvány

gyermek ideg-elmeápoló végbizonyítvány

rehabilitációs terapeuta végbizonyítvány

orvos

orvos oklevél

foglalkoztatásszervezõ diploma
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Szabályozott szakma, illetve szabályozott szakmai tevékenység megnevezése Etv. harmadik része szerinti minõsítés

szociális munkás oklevél

általános szociális munkás diploma

szociális szervezõ diploma

szociálpedagógus diploma

népmûvelõ diploma

mûvelõdésszervezõ diploma

szociális gondozó és szervezõ végbizonyítvány

szociális asszisztens végbizonyítvány

gyógypedagógiai asszisztens végbizonyítvány

rehabilitációs tevékenység terapeuta végbizonyítvány

pszichopedagógus diploma

gyógypedagógus diploma

pedagógus diploma

mentálhigiénés asszisztens végbizonyítvány

szociális, mentálhigiénés munkatárs

felsõfokú szociális alapvégzettség diploma

teológus diploma

diakónus diploma

pszichopedagógus diploma

gyógypedagógus diploma

óvodapedagógus diploma

addiktológiai konzultáns oklevél

mentálhigiénikus végbizonyítvány

szenvedélybeteg-gondozó végbizonyítvány

klinikai szakápoló (csak: geriátriai, pszichiátriai és mentálhigiénés szakápoló,
körzeti-közösségi szakápoló)

végbizonyítvány

védõnõ diploma

mentálhigiénés asszisztens végbizonyítvány

foglalkoztatásszervezõ végbizonyítvány

szociokulturális animátor végbizonyítvány

szociális gondozó – fogyatékosok gondozója bizonyítvány

szociális szakgondozó – pszichiátriai
gondozó

végbizonyítvány

szenvedélybeteg-gondozó végbizonyítvány

munkavezetõ

a foglalkoztatás jellegének megfelelõ szakképzettség, beleértve a szakoktatókat is végbizonyítvány

szociális gondozó és ápoló bizonyítvány

rehabilitációs terapeuta végbizonyítvány

ápoló, gondozó

ápoló végbizonyítvány
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Szabályozott szakma, illetve szabályozott szakmai tevékenység megnevezése Etv. harmadik része szerinti minõsítés

diplomás ápoló diploma

pszichiátriai ápoló és gondozó végbizonyítvány

felnõttszakápoló végbizonyítvány

klinikai szakápoló (csak: geriátriai, pszichiátriai és mentálhigiénés szakápoló,
körzeti-közösségi szakápoló)

végbizonyítvány

szociális gondozó és szervezõ végbizonyítvány

gerontológiai gondozó végbizonyítvány

szociális gondozó és ápoló bizonyítvány

szociális asszisztens végbizonyítvány

szociális segítõ

mentálhigiénés asszisztens végbizonyítvány

klinikai szakápoló (csak: geriátriai, pszichiátriai és mentálhigiénés szakápoló,
körzeti-közösségi szakápoló)

végbizonyítvány

gyógypedagógus diploma

szociális asszisztens végbizonyítvány

szociálpedagógus diploma

mentálhigiénés asszisztens végbizonyítvány

addiktológiai konzultáns oklevél

szenvedélybeteg-gondozó végbizonyítvány

javítóintézeti munkakörök

intézményvezetõ, intézményvezetõ-helyettes

általános szociális munkás, szociális munkás, szociális szervezõ, szociálpolitikus,
szociálpedagógus (továbbiakban együtt: felsõfokú szociális szakképzettség)

diploma

tanító, tanár, nevelõtanár, pedagógiai elõadó, gyógypedagógus, szakoktató,
pszichopedagógus (továbbiakban: pedagógus szakképzettség)

diploma

pszichológus oklevél

jogász oklevél

közgazdász szociálpolitikai szakon oklevél

nevelõ

pedagógus szakképzettség diploma

felsõfokú szociális szakképzettség diploma

pszichológus oklevél

pszichológus

pszichológus, szakpszichológus oklevél

gyógypedagógus

gyógypedagógus diploma

pszichopedagógus diploma

utógondozó

pedagógus szakképzettség diploma

felsõfokú szociális szakképzettség diploma

iskolai tanár, tanító
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Szabályozott szakma, illetve szabályozott szakmai tevékenység megnevezése Etv. harmadik része szerinti minõsítés

a közoktatásra vonatkozó jogszabályokban elõírt képesítés diploma

szakoktató, munkaoktató

a szakképzésre vonatkozó jogszabályokban elõírt képesítés vagy felsõoktatási
alapképzési szakok között szabályozott szakoktató szak

végbizonyítvány

ápolónõ

egészségügyi szakközépiskolai oklevél bizonyítvány

egészségügyi szakiskolai oklevél bizonyítvány

gyermekfelügyelõ

gyermek- és ifjúsági felügyelõ bizonyítvány

gyógypedagógiai asszisztens végbizonyítvány

pedagógiai asszisztens végbizonyítvány

növendékügyi elõadó

jogász oklevél

igazgatásszervezõ diploma

szociális szervezõ diploma

rendész bizonyítvány

munkabiztonsági szaktevékenység bizonyítvány

munkaerõ-kölcsönzési és magán-munkaközvetítõi tevékenység bizonyítvány

munkavédelmi tevékenység bizonyítvány

Az Országos Rádió és Televízió Testület
közleménye

Az Országos Rádió és Televízió Testület a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 78. §-ának (1) bekez-
dése, illetve az Európai Bizottságnak az EK Szerzõdés 87. és 88. cikkének a csekély összegû (de minimis) támogatásokra
való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK rendelete (2006. december 15.) 2. cikke alapján 2008. november 24-én pályá-
zati felhívást bocsátott ki nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltatók és közmûsor-szolgáltatók 2009. évi fenntartási és
üzemeltetési költségeinek támogatására.

Az ORTT 2009. április 29-én hozott döntésével a pályázati eljárást a rádiós közmûsor-szolgáltató mûsorszolgáltatók
tekintetében forráshiány miatt lezárja.
Az eljárásban kedvezményezetté nyilvánított pályázati kérelmekrõl az Alap a honlapján (http://alap.ortt.hu/) nyújt tájé-
koztatást.

Dr. Dömény Péter s. k.,
a Mûsorszolgáltatási Alap igazgatója
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A KKDSZ Szakképzési Akadémia és Mûhely tanfolyamára felhívás

Tizenharmadik évfolyamára készül a KKDSZ Akadémia és Mûhely!

Eddig több mint 700 közmûvelõdési intézményben dolgozó kollégánk tanult különbözõ tanfolyamokon nálunk.
Ebben az évben is indítjuk a megújult tartalmú

közmûvelõdési szakember I. kulturális menedzser felsõfokú tanfolyamunkat.

(OKJ száma: 61 345 01 0010 61)
Felnõttképzési nyilvántartási számunk: 01-0234-04.
Korszerûsítse szakmai ismereteit, pontosítsa információit!

A hétéves kötelezõ továbbképzés keretében is várjuk a jelentkezõket új, saját tulajdonú helyszínen, a belváros szívé-
ben, a KKDSZ új székhelyén!

A képzés díja 140 000 Ft (KKDSZ-tagoknak 120 000 Ft), ez nem tartalmazza a rendelet alapján számított kb.
20 000 Ft-os vizsgadíjat.

2009. június 30-áig jelentkezzen ön is! Kérjük, szóljon munkatársainak is! Segítse reklámunkat, népszerûsítse iskolán-
kat!

A tanfolyamokkal kapcsolatos további információkkal szívesen szolgálunk, kérdéseit várjuk a KKDSZ titkárságán:
06 (1) 338-2648 Fekete Gabriella és a 06 (30) 951-0379-es telefonon Tóth Lajos.

Földiák András s. k.,
elnök

Jelentkezési lap

Jelentkezem a 0917/FAT lajstromszámon akkreditált KKDSZ Szakképzési Akadémia és Mûhely (1068 Budapest,
Városliget fasor 44.) egyéves

a) középfokú közmûvelõdési szakember
b) kulturális menedzser*

szakképesítést nyújtó tanfolyamára.**

Név: .................................................................................... Elõzõ név: ..............................................................................

Anyja neve: .........................................................................................................................................................................

Lakcím: ...............................................................................................................................................................................

Munkahely (név, cím, telefon, e-mail):...............................................................................................................................

Munkakör:...........................................................................................................................................................................

Iskolai végzettség:...............................................................................................................................................................

(Kérjük a végzettséget igazoló okmány másolatát mellékelni.)

KKDSZ tagsági kártya száma: ............................................................................................................................................

Tudomásul veszem, hogy a tanfolyam díja 35 fõ jelentkezése esetén: 140 000 Ft és vizsgadíj (várhatóan 20 000 Ft), ame-
lyet a felvételrõl szóló értesítés után a beiratkozáskor, de legkésõbb a szakképzés indításáig egy összegben vagy részle-
tekben befizetek. (A KKDSZ tagjai 120 000 Ft tandíjat fizetnek.)
A tanfolyam hetente egy egész napos elfoglaltságot jelent; a késõbbiekben a hét meghatározott (azonos) napján lesznek
az elõadások.
Tudomásul veszem, hogy a tanfolyamok minimum 30 fõ jelentkezése esetén indulnak.

2009. ..........................................
...........................................................

aláírás
* Felsõfokú végzettségûeknél.

** Aláhúzással jelezze a kiválasztott formát!
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Pályázati felhívás
nevelési-oktatási és egyéb intézmények vezetõi álláshelyeinek betöltésére

A pályázat benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen elõírt
feltételekkel és a benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény, az e törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási intézmé-
nyek mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint a közlemények szövegében feltüntetett egyéb jog-
szabályok tartalmazzák.

Rövidítések:

ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
vp: vezetõi pótlék
szl: szolgálati lakás
szgy: szakmai gyakorlat
vpr: vezetõi program
v: végzettség
vgy: vezetõi gyakorlat
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerû másolat)
b: erkölcsi bizonyítvány amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi)
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz
KSZK: Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
Közokt. tv.: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
Korm. rendelet: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992.
(X. 8.) Korm. rendelet
MKM rendelet: a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok.

Óvodavezetõ

A pályázatot meghirdetõ szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1. 2. 3. 4.

Zrínyi Ilona Általános
Iskola és Óvoda
igazgatója
4553 Apagy,
Béke u. 2.
Tel.: (42) 548-011

Tagóvoda-vezetõ
Lf: a tagóvoda vezeté-
sével kapcsolatos fel-
adatok ellátása

Óvodapedagógusi mun-
kakör betöltéséhez
szükséges felsõfokú is-
kolai v., legalább 5 év
óvodapedagógusi mun-
kakörben szerzett szgy.,
magyar állampolgárság,
büntetlen elõélet, cse-
lekvõképesség

ÁEI: 2009. szept. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Pbhi: a KSzK-honlapon történõ
közzétételtõl számított 30. nap.
Pehi: 2009. aug. 31.
Csatolandó: részletes szakmai
ön., om., vpr., b.
Pc: az intézmény igazgatójához
személyesen vagy postai úton
4553 Apagy,
Béke u. 2.
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1. 2. 3. 4.

Kátoly Község
Önkormányzat
Képviselõ-testülete

Kátolyi Napközi
Otthonos Óvoda
óvodavezetõ
határozatlan idejû köz-
alkalmazotti jogviszony

Szakirányú felsõfokú
v., 5 év szgy.

ÁEI: 2009. szept. 1.
Teljes munkaidõ.
Pbhi: a közzétételtõl számított
15. nap.
Pc: körjegyzõség
7661 Erzsébet,
Fõ u. 135.
f: Divják Antalné polgármester
Telefon: (69) 352-124

Szil Község
Önkormányzata
9326 Szil,
Hunyadi tér 3.

Szil Körzeti Napközi
Otthonos Óvoda
óvodavezetõ
(9326 Szil,
Hunyadi tér 9.
Tel.: (96) 275-310

Felsõfokú szakirányú
oklevél, 5 év szgy.,
büntetlen elõélet

ÁEI: 2009. aug. 1.
A megbízás 2014. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pbhi: a KSzK-honlapon történõ
közzétételtõl számított 30 napon
belül.
Pehi: 2009. júl. 15.
Ill.: Kjt. szerint.
Csatolandó: közjegyzõ által hite-
lesített om., ön., szakmai életút
bemutatása, vpr., fejlesztési el-
képzelések.
Pc: Szil Község Önkormányzata
f: (96) 275-191

Játékvár Óvoda
Szentgotthárd
9970 Szentgotthárd,
Kossuth L. u. 14.

Játékvár Óvoda Rönöki
Kerekerdõ Tagóvodája
9954 Rönök,
Petõfi S. u. 16.
tagóvoda-vezetõ

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v., 5 év szgy.
Elõny: vezetõi tapaszta-
lat, pedagógus-szak-
vizsga

ÁEI: 2009. okt. 1.
A megbízás 2014. aug. 15-ig,
5 évre szól.
Pbhi: KSzK-honlapon történõ
közzétételtõl számított 30. nap.
Csatolandó: b., om., szakmai
ön., szakmai fejlesztési program,
szgy. igazolása.
Pc: Játékvár Óvoda
Szentgotthárd
f: Kovács Tiborné óvodavezetõ
Tel.: (94) 554-079

Tornyiszentmiklós
és Dobri községek
önkormányzati
képviselõ-testületei

Szivárvány Óvoda
óvodavezetõ
Zala megye,
8877 Tornyiszent-
miklós,
Kossuth u. 57.
Lf: intézményvezetõi
feladatok
Határozatlan idejû köz-
alkalmazotti jogviszony

Az adott nevelési-oktatá-
si intézményben pedagó-
gus-munkakör
betöltéséhez szükséges –
a Közokt. tv.-ben felso-
rolt felsõfokú iskolai v.
és szakképzettség, leg-
alább 5 év pedagó-
gus-munkakörben
szerzett szgy., a nevelé-
si-oktatási intézményben
pedagógus-munkakörben
fennálló, határozatlan
idõre szóló alkalmazás,
illetve a megbízással

ÁEI: 2009. aug. 16.
A vezetõi megbízás határozott
idõre, 5 évig szól.
Teljes munkaidõ.
Pbhi: 2009. június 11.
Pehi: 2009. aug. 14.
Ill.: a Kjt. szerint.
Csatolandó: az iskolai v.-et iga-
zoló okiratok közjegyzõ által hi-
telesített másolata, részletes
szakmai ön., vpr., a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesz-
tési elképzeléssel, legalább 5 év
szgy. igazolás, b., nyilatkozat,
melyben hozzájárul a pályázati
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egyidejûleg pedagó-
gus-munkakörben törté-
nõ, határozatlan idõre
szóló alkalmazás, bün-
tetlen elõélet, vagyon-
nyilatkozat-tételi eljárás
lefolytatása.
Elvárt kompetenciák: jó
szintû önállóság, szer-
vezõ-irányító, problé-
mamegoldó képesség

anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges keze-
léséhez, valamint ahhoz, hogy a
pályázati eljárásban részt vevõk
a pályázat tartalmát megismer-
hetik. A pályázatot postai úton
kell benyújtani. A borítékon fel
kell tüntetni a pályázati adatbá-
zisban szereplõ azonosító szá-
mot: 412/2009., valamint a
munkakör megnevezését: óvoda-
vezetõ.
Pc: Tornyiszentmiklós Község
Önkormányzata
8877 Tornyiszentmiklós,
Kossuth u. 57.
f: Hegedûsné Muk Andrea
körjegyzõ
Tel.: (92) 376-043

Tura Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2194 Tura,
Petõfi tér 1.

Többsincs Óvoda és
Bölcsõde Közös
Igazgatású Közoktatási
Intézménye
(2194 Tura,
Dózsa u. 2.)
igazgató, egyben óvo-
dai intézményegység-
vezetõ

Óvodapedagógus mun-
kakör betöltéséhez
szükséges felsõfokú
szakirányú v. és szak-
képzettség. A Közokt.
tv. szerinti legalább
5 év pedagógus-munka-
körben szerzett szgy.,
büntetlen elõélet.
Elõny: azonos feltétel-
lel rendelkezõ pályázók
esetén pedagógus-szak-
vizsga

ÁEI: 2009. szept. 1.
A megbízás 5 évre, 2014. aug.
15-ig szól.
Ill: Kjt. szerint., vp. a pótlékalap
300%-a.
Pbhi: a KSzK honlapján történõ
megjelenéstõl számított 30. nap.
Pehi: a véleményezési határidõt
követõ elsõ képviselõ-testületi
ülés.
Csatolandó: om., szgy. igazolá-
sa, szakmai ön., vpr., a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesz-
tési elképzeléssel, b., nyilatkozat
arról, hogy a pályázati anyagá-
ban foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással összefüg-
gésben szükséges kezeléséhez
hozzájárul. A pályázatot postai
úton vagy személyesen lehet be-
nyújtani.
Pc: Tura Város Önkormányzatá-
nak Polgármesteri Hivatala
2194 Tura,
Petõfi tér 1.
f: polgármesteri hivatal jegyzõje
Tel.: (28) 581-020.
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Kunfehértó Község
Önkormányzata

Kunfehértói Általános
Iskola és Napközi
Otthon
igazgató
(Bács-Kiskun megye,
6413 Kunfehértó,
Úttörõ tér 7.)
Határozatlan idejû köz-
alkalmazotti jogvi-
szony.
Lf: az intézmény irányí-
tása és képviselete a vo-
natkozó szabályok,
belsõ szabályzatok és a
fenntartó rendelkezései
szerint, az intézmény
alaptevékenységébe tar-
tozó feladatok vezetõi
irányítása

Vagyonnyilatkozat-téte-
li eljárás lefolytatása.
Felsõfokú v., tanító
vagy tanár. Pedagó-
gus-munkakörben eltöl-
tött szgy. igazolása,
legalább 5 év szgy.,
büntetlen elõélet.
Elõny: közoktatás-veze-
tõi szakvizsga, legalább
1–3 év vgy.

ÁEI: 2009. aug. 1.
A megbízás 2014. július 31-ig
szól.
Teljes munkaidõ.
Pbhi: 2009. júl. 15.
Pehi: 2009. júl. 31.
Ill: Kjt. szerint.
Csatolandó: szakmai ön., vpr.,
szakmai helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzeléssel, om., b.,
nyilatkozat, melyben hozzájárul,
hogy a pályázat elbírálásában
közremûködõk a pályázatba be-
tekintsenek.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani. A borítékon fel kell
tüntetni: „Pályázat, iskolaigaz-
gató”.
Pc: Kunfehértó Község Önkor-
mányzata
6413 Kunfehértó,
Szabadság tér 8.
f: Gömzsik László
polgármester
Tel.: (77) 507-101

Sajóhidvég Község
Önkormányzata
3576 Sajóhidvég,
Rákóczi u. 37.
Tel.: (49) 459-823

Rákóczi Julianna
Általános Iskola
(3576 Sajóhidvég,
Táncsics u. 43–45.)
igazgató
Az intézmény tevé-
kenységi köre: intéz-
ményfenntartó társulás
keretében mûködtetett
általános iskolai neve-
lés, oktatás

Fõiskolán vagy egyete-
men szerzett tanári, ta-
nítói v., legalább 5 év
szgy., közoktatás-veze-
tõi szakvizsga, büntet-
len elõélet,
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség

ÁEI: 2009. aug. 1.
A megbízás 5 évre, 2014. júl.
31-ig szól.
Ill: Kjt. alapján.
Pbhi: a KSzK-honlapon történõ
megjelenéstõl számított 30 na-
pon belül.
Pehi: a Pbhi lejártát követõ
70 napon belül.
Csatolandó: nyilatkozat vagyon-
nyilatkozat-tételi eljárás vállalá-
sáról, szakmai ön., vpr. om., b.
A pályázatot postai úton vagy
személyesen lehet benyújtani. A
zárt borítékon kérjük feltüntetni:
„Pályázat általános iskola igaz-
gatói állására”.
Pc: Takács Gyõzõ
polgármester
3576 Sajóhidvég,
Rákóczi u. 37.
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Tápiógyörgye Községi
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
2767 Tápiógyörgye,
Szent István tér 1.

Tápiógyörgyei
Kazinczy Ferenc
Általános Iskola
igazgató
(Tápiógyörgye,
Szent István tér 7.)
Határozatlan idejû köz-
alkalmazotti jogvi-
szony.
Lf: a részben önállóan
gazdálkodó intézmény
vezetése, munkáltatói
jogok gyakorlása, okta-
tási feladatok ellátása

Felsõfokú, szakirányú
egyetemi vagy fõiskolai
v., pedagógus-szakvizs-
ga, legalább 5 év peda-
gógus-munkakörben
szerzett szgy., közokta-
tás-vezetõi szakvizsga,
vagy vállalnia kell en-
nek megszerzését az
elõírt idõn belül. Neve-
lési-oktatási intézmény-
ben jelenleg is
pedagógus-munkakör-
ben fennálló alkalma-
zás. A megbízással
egyidejûleg pedagó-
gus-munkakörben törté-
nõ, határozatlan idõre
szóló alkalmazás

ÁEI: 2009. aug. 15.
A megbízás 2014. aug. 14-ig
tart.
Pbhi: a KSzK-honlapon való
megjelenéstõl számított 20 na-
pon belül.
Pehi: a Pbhi-t követõ 15 napon
belül.
A pályázat elbírálására a Korm.
rendelet az irányadó.
Teljes munkaidõ.
Ill: Kjt. szerint.
Csatolandó: om., szakmai ön.,
részletes vpr., személyazonosító
igazolvány másolata, b., nyilat-
kozat, hogy a pályázat anyagá-
ban foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással összefüggõ
kezeléséhez hozzájárul. A pályá-
zat során személyes meghallga-
tásra kerül sor.
A pályázatot 3 példányban, sze-
mélyesen vagy postai úton kell
benyújtani.
f: Bakó Krisztián jegyzõ
Tel.: (53) 383-111.

Veszprém Megyei
Önkormányzat Közgyû-
lése Oktatási, Ifjúsági
és Sport Bizottsága

Bercsényi Miklós Szak-
középiskola, Szakiskola
és Kollégium
(8400 Ajka,
Felsõcsingeri u. 1.)
igazgató
Lf: az irányadó jogsza-
bályokban meghatáro-
zott feladatok ellátása a
fenntartói döntések ren-
delkezéseinek megfele-
lõen

Egyetemi szintû tanári
v. és szakképzettség,
legalább 5 év pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szgy., büntetlen
elõélet, cselekvõképes-
ség és magyar állampol-
gárság, vagy külön
jogszabály szerint a
szabad mozgás és tar-
tózkodás jogával törté-
nõ rendelkezés, illetve
bevándorolt vagy letele-
pedett státus.
Elõny: közoktatás-veze-
tõi vagy azzal egyenér-
tékû szakvizsga,
valamint a középfokú
idegennyelv-ismeret

ÁEI. 2010. jan. 1.
A megbízás 2014. aug. 15-ig
szól.
Pbhi: 2009. aug. 15.
Pehi: 2009. nov. 30.
A pályázati felhívás KSZK hon-
lapján való közzététel idõpontja:
2009. máj. 4.
Bérezés: Kjt. szerint.
Csatolandó: szakmai ön., b.,
om., vpr., a szakmai helyzet-
elemzésre épülõ fejlesztési el-
képzeléssel, nyilatkozatot a
pályázat nyilvános vagy zárt
ülésen történõ tárgyalásáról, to-
vábbá a pályázó hozzájáruló
nyilatkozatát ahhoz, hogy a pá-
lyázati anyagban foglalt szemé-
lyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szük-
séges kezeléséhez hozzájárul.
Pc: a MÖK fõjegyzõje
Veszprém,
Megyeház tér 1.
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Visznek Község
Önkormányzata,
Erk Község
Önkormányzata

Társulásban Mûködõ
Közoktatási Intézmény
intézményvezetõje
(Heves megye,
3293 Visznek,
Rákóczi út 27.)
Határozatlan idejû köz-
szolgálati jogviszony.
Lf: intézmény vezetése,
munkáltatói jogkör gya-
korlása, pedagógusi fel-
adatok ellátása.
Irányítása alá tartozik
az általános iskola és a
napközi otthonos óvoda
vezetése. Irányítása alá
tartozó személyek szá-
ma: 39.

Magyar állampolgárság,
cselekvõképesség, bün-
tetlen elõélet, fõiskola,
legalább 5 év pedagó-
gus szgy., vagyonnyi-
latkozat-tételi eljárás
lefolytatása.
A kiíró a pályázatot
eredménytelennek nyil-
váníthatja.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga, legalább 1–3 év
vgy., felhasználói szintû
MS Office (irodai alkal-
mazások)
Elvárt kompetencia: jó
szintû szervezõ, vezetõ

ÁEI: 2009. szept. 1.
A megbízás határozott idõre,
5 évre szól.
Teljes munkaidõ.
Pbhi: 2009. jún. 15.
Pehi: 2009. jún. 30.
Ill: Kjt. szerint.
Csatolandó: om., b., szakmai
ön., vpr.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani. Kérjük a borítékon fel-
tüntetni a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot:
448/2009., valamint a munkakör
megnevezését: Társulásban Mû-
ködõ Közoktatási Intézmény
intézményvezetõje.
f: Tóth Lajos
Tel.: (37) 529-002.

Egyéb vezetõ

Boldva Körzeti
Szociális és Gyermek-
jóléti Intézményfenn-
tartó Társulás
3794 Boldva,
Széchenyi út 5.
nevében
Boldva Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete

Boldvai Szociális Alap-
szolgáltató Központ
(3794 Boldva,
Széchenyi út 5.)
intézményvezetõ
Határozatlan idõre szó-
ló közalkalmazotti jog-
viszony, újonnan
létesített jogviszony
esetén a Kjt. 21/A. §
(4) bekezdésében fog-
laltak kivételével – 3
hónap próbaidõ kiköté-
sével.
Lf: mûködési területén
szervezi és végrehajtja a
társult önkormányzatok
szociális és gyermekvé-
delmi feladatait, ennek
keretében önállóan irá-
nyítja az intézmény
szakmai és gazdasági te-
vékenységét.
Az intézmény tevékeny-
ségi köre: étkeztetés, há-
zi segítségnyújtás,
családsegítés, gyermek-
jóléti szolgáltatás, idõsek
nappali ellátása.

Az 1/2000. (I. 7.)
SZCSM rendelet 3. szá-
mú mellékletének
3. pontja alapján felsõ-
fokú szociális alap v.,
közösségi szociális
munkás vagy szociális
menedzser v., legalább
5 év felsõfokú v.-et
vagy felsõfokú szakmai
képesítést igénylõ, a
gyermekvédelem, a szo-
ciális ellátás, az egész-
ségügyi ellátás, illetve a
közoktatás területén
végzett munkakörben
szerzett szgy., büntetlen
elõélet, vagyonnyilatko-
zat-tételi kötelezettség.
Elõny: felhasználói
szintû számítógépes is-
meretek, családsegítés
vagy gyermekjóléti
szolgáltatás nyújtásában
szerzett tapasztalat,
helyismeret, a helyi
szociális helyzet isme-
rete, határozott fellépés,
rugalmasság, „B” kate-
góriás vezetõi engedély

ÁEI: 2009. szept. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Pbhi: 2009. jún. 30.
Pehi: 2009. júl. 31.
A pályázó írásban kap értesítést
az eredményrõl.
A pályázati eljárás eredményte-
lenné nyilvánításának jogát a pá-
lyázat kiírója fenntartja.
Ill: Kjt. alapján.
Csatolandó: részletes szakmai
ön., az intézmény mûködtetésére
vonatkozó szakmai helyzetelem-
zésre épülõ fejlesztési elképzelé-
seket és szakmai vpr., közjegyzõ
által hitelesített om., b., nyilat-
kozat arról, hogy a pályázati
anyagban foglalt szermélyes
adatainak a pályázati eljárással
összefüggõ kezeléséhez hozzájá-
rul, és nyilatkozatot arról, hogy
az 1997. évi XXXI. törvény
15. § (8) bekezdésében meghatá-
rozott kizáró okok vele szemben
nem állnak fenn.
A pályázatot kizárólag postai
úton, zárt borítékban „Szociális
Alapszolgáltató Központ vezetõ-
je” megjelöléssel írásban a
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csatolt dokumentumokkal együtt
kell benyújtani, Boldva Község
Képviselõ-testületéhez címezve.
Pc: Boldva Község
Önkormányzata,
3794 Boldva,
Széchenyi út 5.
f: dr. Barcza Lilla körjegyzõ
Tel.: (46) 399-022

Bethlen Gábor Közgaz-
dasági Szakközépiskola
és Szakiskola
4026 Debrecen,
Piac u. 8.

Bethlen Gábor Közgaz-
dasági Szakközépiskola
és Szakiskola
általános igazgató-
helyettes
Határozatlan idejû köz-
alkalmazotti jogvi-
szony.
Lf: általános igazgató-
helyettes, érettségivizs-
ga-szervezés,
közismereti tantárgyak
felügyelete, ifjúságvé-
delem irányítása, a
kompetenciaalapú okta-
tás iskolai fejlesztési
feladatainak koordiná-
ciója, médiával való
kapcsolattartás

Egyetemi v., valamely
tanár szakon, angol
vagy francia vagy né-
met nyelv tárgyalási
szintû nyelvtudás, fel-
használói szintû MS
Office (irodai alkalma-
zások), magyar állam-
polgárság, büntetlen
elõélet.
Elõny: ifjúságvédelem-
mel kapcsolatos v., leg-
alább 1–3 év szgy.,
kompetenciaalapú okta-
tásban szerzett legalább
1–3 év szgy., pályázatí-
rói legalább 3–5 év
szgy.
Kompetenciák: kiváló
szintû szervezõ, kap-
csolatteremtõ és kom-
munikációs képesség –
idegen nyelven is.

ÁEI: 2009. szept. 1.
A megbízás határozatlan idõre
szól.
Pbhi: 2009. júl. 31.
Pehi: 2009. aug. 28.
Teljes munkaidõ.
Ill: Kjt. szerint.
Csatolandó: szakmai ön., om.,
kompetenciaalapú oktatás isko-
lai fejlesztési feladataival és az
ifjúságvédelemmel kapcsolatos
tapasztalatok és elképzelések ki-
fejtése, nyilatkozat a szermélyes
adatok kezelésérõl, nyilatkozat,
melyben hozzájárul, hogy a pá-
lyázati anyagát a jogszabály
alapján a véleményezésre jogo-
sultak megismerhetik.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani. Kérjük a borítékon fel-
tüntetni a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot:
137/2009., valamint a munkakör
megnevezését: Igazgatóhelyet-
tes.
Pc: Bethlen Gábor Közgazdasági
Szakközépiskola és Szakiskola
f: Pallás György igazgató
Tel.: (52) 412-212/112

Bornemissza Gergely
Szakközép-, Szakiskola
és Kollégium
3300 Eger,
Kertész u. 128.
Tel.: (36) 312-166
E-mail: bgszi@ser-
ver.bgszi.sulinet.hu

Bornemissza Gergely
Szakközép-, Szakiskola
és Kollégium
3300 Eger,
Kertész u. 128.
szakmai igazgató-
helyettes

Felsõfokú mûszaki és
nevelési-oktatási intéz-
ményben pedagó-
gus-munkakör
betöltéséhez szükséges
felsõfokú pedagó-
gus-szakképesítés.
Minimum 10 év szgy.
vagy minimum 3 év
közép vgy.

ÁEI: 2009. szept. 1.
A megbízás határozatlan idõre
szól.
Pbhi: 2009. jún. 10.
Pehi: 2009. jún. 30.
Csatolandó: szakmai ön., om.,
b., nyilatkozat, melyben hozzá-
járul, hogy a pályázati anyagát a
jogszabály alapján a véleménye-
zésre jogosultak megismerhetik.
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Elõny: az iskola profil-
jának megfelelõ szak-
képzési gyakorlat, a
modulrendszerû okta-
tásban jártasság (építé-
szet, faipar, gépészet,
közlekedés, elektroni-
ka-elektrotechnika)

A pályázatot ajánlott levél for-
májában vagy személyesen kell
benyújtani.
Pc/f: Bornemissza Gergely
Szakközép-, Szakiskola és Kol-
légium igazgatója,
Borbély András.

Petõfi Sándor Általános
Iskola, Szakiskola,
Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat és Alap-
fokú Mûvészetoktatási
Intézmény
2422 Mezõfalva,
József nádor u. 13.
Tel.: (25) 506-930,
506-898

Tagintézmény-vezetõ a
Benedek Elek
Tagiskolában,
Daruszentmiklóson

Pedagógus v. ÁEI: 2009. aug. 25.
A megbízás határozott idõre,
5 évre szól.
Pbhi: az Oktatási és Kulturális
Közlönyben való megjelenéstõl
számított 30 napon belül.
Pehi: 2009. aug. 15.
Juttatás: Kjt. szerint.
Csatolandó: szakmai ön. és a
végzettséget igazoló oklevél.
E-mail: petofiaisk@invitel.hu.

Szemere Bertalan Szak-
középiskola, Szakiskola
és Kollégium
3529 Miskolc,
Ifjúság u. 16–20.

Tanügy-igazgatási
igazgatóhelyettes
(magasabb vezetõ)

Egyetemi v., oktatás és
tanügy-igazgatási terü-
leten szerzett szgy.,
valamint közoktatás-ve-
zetõi szakvizsga

ÁEI: 2009. aug. 21.
Pbhi: 2009. máj. 30.
Pehi: 2009. jún. 30.
Csatolandó: ön., om., b.
A pályázatot írásban vagy sze-
mélyesen kell benyújtani.
Pc: Szemere Bertalan Szakkö-
zépiskola, Szakiskola
és Kollégium,
dr. Kavecsánszki Gyula
igazgató.

Petõfi Sándor Közép-
iskolai Fiúkollégium
3527 Miskolc,
Bajcsy-Zsilinszky
E. u. 33.
Tel.: (46) 503-321,
503-322
E-mail: petofi@peto-
fi-koll.sulinet.hu

Gazdasági vezetõ Szakirányú felsõfokú v. ÁEI: 2009. aug. 15.
A kinevezés határozatlan idõre
szól.
Pbhi: 2009. júl. 20.
Pehi: 2009. júl. 22.
Ill: Kjt. szerint.
Csatolandó: szakmai ön., b., hi-
teles om.
Pc: igazgató

A Körös-szögi Kistér-
ség Többcélú Társulása
5540 Szarvas,
Szabadság u. 25–27.
www.korosszog.hu

A Körös-szögi Kistér-
ség Többcélú Társulás
Humán Szolgáltató
Központja
(5540 Szarvas,
Kossuth u. 56–58.)
intézményvezetõ
Intézményegységek:
Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat,
Családsegítõ és

Szakirányú egyetemi
vagy fõiskolai v. (pszi-
chológus vagy gyer-
mekpszichiáter vagy
gyógypedagógus).
A szakképesítésnek
megfelelõ munkakörben
szerzett legalább 5 év
szgy., szakvizsga.
Elõny: költségvetési in-
tézménynél szerzett

ÁEI: 2009. aug. 1.
A megbízás 5 évre, 2014. júl.
31-ig szól.
Pbhi: 2009. jún. 15.
Pehi: 2009. júl. 20-ig.
Ill: Kjt. szerint.
Csatolandó: szakmai ön., vpr. a
szakmai helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzeléssel, b., hite-
les om., nyilatkozat arról, hogy
az eljárásban részt vevõk a pá-
lyázatot megismerhessék.
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Gyermekjóléti Szolgá-
lat, Védõnõi Szolgálat

vgy., a Körös-szögi
Kistérség helyismerete

A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani.
Pc: Brlás János, a Társulási
Tanács elnöke
5540 Szarvas,
Pf. 64.

Pályázati felhívás pedagógus és egyéb álláshelyek betöltésére1

A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen elõ-
írt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény, az e törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási intézmé-
nyek mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint a közlemények szövegében feltüntetett egyéb jog-
szabályok tartalmazzák.

Rövidítések:

ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
szl: szolgálati lakás
szgy: szakmai gyakorlat
v: végzettség
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerû másolat)
b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi)
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz
KSZK: Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
Közokt. tv.: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
Korm. rendelet: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992.
(X. 8.) Korm. rendelet
MKM rendelet: a nevelési oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok

1 Felhívjuk tisztelt hirdetõink figyelmét, hogy azokat a nevelési-oktatási intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny tema-
tikus közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatóak be, csak a sürgõsséggel történõ közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett áll mó-
dunkban megjelentetni.

2528 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 17. szám



Óvodapedagógus

A pályázatot meghirdetõ szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1. 2. 3. 4.

Nyitnikék Óvoda
1203 Budapest,
Kossuth Lajos u. 3.

Óvodapedagógus
határozatlan idõre

Fõiskolai v. Bérezés: Kjt. szerint.
Pbhi: 2009. aug. 14.
A pályázatokat postai úton vagy
személyesen kell benyújtani.
f: Gyõrné Varga Kornélia
óvodavezetõ
Tel.: 284-5755.

Kátoly Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete

Kátolyi Napközi
Otthonos Óvoda
óvodapedagógus
Határozatlan idejû köz-
alkalmazotti jogvi-
szony, részmunkaidõ

Szakirányú felsõfokú v. ÁEI: 2009. szept. 1.
Pbhi: a közzétételtõl számított
15. nap.
Bérezés: Kjt. szerint (idõará-
nyos).
Pc: Körjegyzõség
7661 Erzsébet,
Fõ u. 135.
f: Divják Antalné polgármester
Tel.: (69) 352-124.

Tapolcai Óvoda
8300 Tapolca,
Dobó tér 5.
Tel.: (87) 510-907
Fax: (87) 510-908

Óvodapedagógus

óvodapedagógus

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v.

felsõfokú óvodapedagó-
gusi v.
Elõny: gyógypedagó-
giai v.

ÁEI: 2009. aug. 15.
Pbhi: 2009. júl. 1.
Pehi: 2009. júl. 15.
Bérezés: Kjt. szerint.
Csatolandó: szakmai ön., b., om.
Pc: Frang Lászlóné óvodaveze-
tõ, Tapolcai Óvoda.

Pedagógus

Németh László Általá-
nos Iskola, Alapfokú
Mûvészetoktatási Intéz-
mény és Óvoda
4241 Bocskaikert,
Baross G. u. 19.
Tel./fax: (52) 583-028

Napközis nevelõ Fõiskolai tanítói v. ÁEI: 2009. szept. 1.
A megbízás határozott idõre,
2010. jún. 30-ig szól.
Pbhi: 2009. aug. 1.
Pehi: 2009. aug. 17.
Pc: Moldovánné Duró Ágnes
intézményvezetõ.

Molnár Ferenc
Magyar–Angol Két
Tanítási Nyelvû
Általános Iskola
1085 Budapest,
Somogyi Béla u. 9–15.

Angol–bármely szakos
tanár vagy angol szak-
tanító (8 órás)

Fõiskolai oklevél ÁEI: 2009. aug. 21.
Határozott idõre, 2010. jún.
30-ig.
Pbhi: 2009. máj. 19.
Pehi: 2009. jún. 3.
Ill: Kjt. szerint.
Csatolandó: b., szakmai ön., om.
Pc: Varga Sándor igazgató
Tel.: 484-0659.
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Eötvös József
Általános Iskola
1131 Budapest,
Futár u. 18.

Tanító Fõiskolai v., legalább
10 év tanítói gyakorlat.

ÁEI: 2009. szept. 1.
Határozatlan idejû kinevezéssel.
Pehi: 2009. júl. 31.
A pályázatot egy példányban,
zárt borítékban kell benyújtani
az iskola címére.
Csatolandó: om.

Kapocs Általános és
Magyar–Angol Két
Tannyelvû Iskola
1188 Budapest,
Kapocs u. 56.

Angol mûveltségterü-
lettel rendelkezõ tanítót
napközibe, határozott
idejû szerzõdéssel.

ÁEI: 2009. aug. 15.
Pbhi: 2009. jún. 5.
Csatolandó: ön.
A pályázatot írásban kell be-
nyújtani.
Tel./fax: 295-4629, 290-7353.
E-mail: kapocsiskola@kapocsis-
kola.hu.

„Budapest” Külkeres-
kedelmi Szakközép-
iskola
1201 Budapest,
Vörösmarty u. 89–91.

„Budapest” Külkeres-
kedelmi Szakközép-
iskola
angol szakos közép-
iskolai tanári szak

Egyetemi v. ÁEI: 2009. aug. 20.
Csatolandó om., ön.
Tel.: 284-2661.

Hild József Szakközép-
iskola
2400 Dunaújváros,
Bercsényi u. 8.
Tel./fax: (25) 400-530

Építõmérnök–mérnök-
tanár

matematika–bármely
szakos középiskolai
tanár

matematika–bármely
szakos tanár

Egyetem vagy fõiskola

egyetem

fõiskola

ÁEI: 2009. szept. 1.
Pbhi: 2009. júl. 15.
Pehi: 2009. aug. 15.
Ill: Kjt. szerint.

Fáy András Református
Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény
2217 Gomba,
Iskola u. 2.
Tel.: (29) 433-261
E-mail: iskola@gom-
ba.hu

Történelem–fizika sza-
kos tanár,
néptánctanár

Fõiskolai szakirányú v.
Elõny: református val-
lás és lelkészi ajánlás.

ÁEI: 2009. szept. 1.
Pbhi: 2009. júl. 13.
Pehi: 2009. júl. 20.
Ill: Kjt. szerint.
Szl. nincs.
Csatolandó: om., szakmai ön.
A pályázatot írásban kell be-
nyújtani.
Pc: Tasi Kálmán igazgató.

Damjanich János Szak-
középiskola, Szakiskola
és Kollégium
3000 Hatvan,
Vécsey u. 2/A
Tel./fax: (37) 342-844
E-mail: diszi@diszi.hu

Informatika–bármely
szakos tanár

Egyetem

ÁEI: 2009. aug. 15.
Ill: Kjt. szerint.
A pályázatokat postai úton kell
benyújtani.
Csatolandó: szakmai ön., om. b.
f: (37) 342-844
Pbhi: 2009. júl. 31.
Pehi: 2009. aug. 10.
Határozott idejû, gyes idõtarta-
ma alatt.
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informatika–bármely
szakos tanár

egyetem Pbhi: 2009. júl. 31.
Pehi: 2009. aug. 10.
Határozatlan idejû.

informatika–
matematika
szakos tanár

egyetem Pbhi: 2009. júl. 31.
Pehi: 2009. aug. 10.
Határozott idejû, gyes idõ-
tartama alatt.

gépészmérnök tanár fõiskola Pbhi: 2009. júl. 31.
Pehi: 2009. aug. 10.
Határozatlan idejû.

vízvezeték- és
vízkészülék-szerelõ
szakoktató

fõiskola Pbhi: 2009. jún. 15.
Pehi: 2009. jún. 30.
Határozatlan idejû.

kõmûves szakoktató
2 fõ

fõiskola Pbhi: 2009. jún. 15.
Pehi: 2009. jún. 30.
Határozatlan idejû.

Lehel Vezér
Gimnázium

Német nyelvszakos
középiskolai tanár
Határozatlan idejû
közalkalmazotti
jogviszony.

Egyetemi v. ÁEI: a következõ tanévtõl.
Pbhi: 2009. jún. 2.
Pc: Lehel Vezér Gimnázium
5100 Jászberény,
Szentháromság tér 1.
f: Antics István
igazgatóhelyettes
Tel.: (57) 500-580/1.

Móricz Zsigmond Gim-
názium, Közgazdasági
Szakközépiskola és
Kollégium
5310 Kisújszállás,
Széchenyi u. 4.
Tel.:
Igazgató: (59) 520-635
Titkárság: (59) 520-648
Fax: (59) 520-571

Magyar vagy
magyar–bármely
szakos tanár

informatika vagy infor-
matika–bármely szakos
tanár

közgazdász tanár

Egyetemi v.

egyetemi v.

felsõfokú v.

ÁEI: 2009. szept. 1.
Pbhi: 2009. jún. 19.
Pehi: 2009. júl. 3.
Étkh., szolgálati férõhely, úti-
költség-térítés.
Csatolandó: szakmai ön., om.
f: igazgató.

Weiner Leó Alapfokú
Zene- és Mûvészeti
Iskola
4600 Kisvárda,
Szent László u. 42.
Tel.: (45) 506-124
Tel./fax: (45) 506-125

Gitártanár Szakirányú zenemûvé-
szeti fõiskolai v.

ÁEI: 2009. aug. 17.
Pbhi: 2009. aug. 7.
Pehi: 2009. aug. 13.
Csatolandó: szakmai ön. is.
A pályázatot elektronikusan
vagy postai úton kell benyújtani
az adatbázisban szereplõ
146/2008. azonosító szám fel-
tüntetésével.
Pc: Tóth Ágnes igazgató
Elektronikusan: weinermu-
visk@gmail.com
f: tel.: (45) 506-124,
(70) 408-1853.
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Virágh Gedeon Szakkö-
zépiskola és Szakiskola
6090 Kunszentmiklós,
Apostol Pál u. 2–6.
Tel./fax: (76) 550-180
E-mail: suli283@vi-
ragh-szki.sulinet.hu

Magyar–történelem
szakos tanár

Egyetemi v. vagy fõis-
kolai diploma, egyetemi
v.-gel kiegészítve.
Elõny: kooperatív és
differenciáló módszerek
ismerete.
Szakközépiskolai okta-
tásban szerzett tapaszta-
lat, 1 év alatti szgy.

ÁEI: 2009. aug. 17.
Ill: Kjt. szerint.
Szl., étkh., szakirodalomra for-
dítható juttatás.
Pc: Bernáth Judit intézmény-
vezetõ
Tel.: (76) 550-181, 550-180
E-mail: suli283@viragh-szki.su-
linet .hu.

villamos-üzemmérnök
mûszaki tanár

fõiskola, elektroni-
ka–elektrotechnika.
Fõiskolai v., OKJ-s
vizsgára való felkészí-
tés. Szakképzésben
szerzett tapasztalat,
1 év alatti szgy.

matematika–fizika vagy
matematika–rajz vagy
matematika–testnevelés
szakos tanár

egyetemi v. (matemati-
ka–fizika vagy matema-
tika–rajz vagy
matematika–testneve-
lés) vagy fõiskolai v.
egyetemi végzettséggel
kiegészítve. Elõny: ko-
operatív és differenciá-
ló módszerek ismerete.
Szakközépiskolai okta-
tásban szerzett tapaszta-
lat, 1 év alatti szgy.

gépészmérnök–mûszaki
tanár

fõiskolai v., gépészet,
OKJ-s vizsgára való
felkészítés.
Szakképzésben szerzett
tapasztalat, 1 év alatti
szgy.

Petõfi Sándor Általános
Iskola, Szakiskola,
Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat és Alap-
fokú Mûvészetoktatási
Intézmény
2422 Mezõfalva,
József nádor u. 13.
Tel.: (25) 506-930,
506-898
E-mail: petofiaisk@in-
vitel.hu

Rajz–biológia
vagy rajz–kémia
vagy rajz–bármely
szakos tanár

Szakirányú fõiskolai v. ÁEI: 2009. aug. 25.
A megbízás határozott idõre
szól.
Pbhi: az Oktatási és Kulturális
Közlönyben való megjelenéstõl
számított 30 napon belül.
Pehi: 2009. aug. 15.
Juttatás: Kjt. szerint.
Csatolandó: szakmai ön. és a
végzettséget igazoló oklevél.
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Szemere Bertalan Szak-
középiskola, Szakiskola
és Kollégium
3529 Miskolc,
Ifjúság u. 16–20.

Informatikus tanár

mérnök-tanár (közleke-
dési szakterület, autó-
elektronikai szakmák
oktatására)

fizika szakos tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2009. aug. 21.
Pbhi: 2009. máj. 30.
Pehi: 2009. jún. 30.
Csatolandó: ön., om., b.
A pályázatot írásban vagy sze-
mélyesen kell benyújtani.
Pc: Szemere Bertalan Szakkö-
zépiskola, Szakiskola
és Kollégium,
dr. Kavecsánszki Gyula
igazgató.

Szterényi József
Szakközépiskola és
Szakiskola
2200 Monor,
Ipar u. 2.
Tel.: (29) 412-756
Fax: (29) 412-120

Pincér gyakorlati oktató

villamosipari oktató

Fõiskolai v. ÁEI: 2009. aug. 24.
Pehi: 2009. júl. 15.
Ill: Kjt. szerint, utazásikölt-
ség-térítés, étkh.
Pc: Hangyásné Farkas Ágnes
igazgató.

Ady Endre Gimnázium
és Szakközépiskola
7500 Nagyatád,
Dózsa Gy. u. 13.
Tel.: (82) 553-042

Matematika, informati-
ka szakos
középiskolai tanár

magyar–bármely szakos
középiskolai tanár

ÁEI: 2009. aug. 20.
Pc: bodya@ady-nagyatad.suli-
net.hu.

Báthory István
Gimnázium és
Szakközépiskola
4300 Nyírbátor,
Ifjúság útja 2.
Tel./fax: (42) 281-025

Matematika–
informatika
vagy informatika–
bármely szakos közép-
iskolai tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2009. aug. 17.
Pbhi: 2009. júl. 15.
Pehi: 2009. júl. 31.
Pc: Parragné Horváth Ilona
igazgató.

biológia–kémia szakos
középiskolai tanár

egyetemi v.

Hegyalja Általános
Iskola
Olaszliszka,
Petõfi u. 24.
Tel.: (47) 358-019

Hegyalja Általános
Iskola
Olaszliszka,
Petõfi u. 24. és
Erdõhorváti,
Petõfi u. 1.
magyar, angol, történe-
lem szakos tanár,
határozott idejû közal-
kalmazotti jogviszony.

Fõiskola
magyar, angol, történe-
lem szakos tanár, ma-
gyar állampolgárság,
büntetlen elõélet.
Elõny: ECDL számító-
gépes ismeretek, inter-
aktív tábla használata
Elvárt kompetenciák: jó
szintû csapatmunka,
kommunikáció,
pontosság.
Elõnyt jelentõ kom-
petenciák: jó szintû
együttmûködési kom-
petencia, jó szintû

ÁEI: 2009. aug. 15.
Pbhi: 2009. jún. 30.
Pehi: 2009. júl. 15.
Teljes munkaidõ.
Ill: Kjt. szerint
Csatolandó: szakmai ön., om.
A pályázatot postai úton a Hegy-
alja Általános Iskola címére tör-
ténõ megküldésével (3933
Olaszliszka, Petõfi u. 24.) vagy
elektronikus úton a hegyaljais-
kola1@gmail.com e-mail címen
keresztül.
A pályázat benyújtását köve-
tõen, személyes meghallgatás
után az igazgatóhelyettesek és a
szakmai
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digitális kompetencia,
jó szintû szociális kom-
petencia.

munkaközösség vezetõk vélemé-
nye után az igazgató dönt,
3 hónap próbaidõ kikötésével.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási
idõpontja: 2009. máj. 6.

Általános Iskola és
Óvoda
Pusztadobos

Pusztadobos Általános
Iskola és Óvoda
(4565 Pusztadobos,
Petõfi u. 48.)
magyar–kémia vagy
magyar–ének vagy ma-
gyar–rajz
szakos tanár
Határozott idejû közal-
kalmazotti jogviszony.
Lf: magyar nyelv és iro-
dalom, valamint vala-
melyik fent említett
tantárgy tanítása.

Magyar állampolgárság,
cselekvõképesség,
büntetlen elõélet,
fõiskolai v.

ÁEI: 2009. aug. 21-tõl.
A megbízás elõreláthatólag
2012. aug. 30-ig tart.
Pbhi: a KSzK honlapján való
megjelenéstõl számított 30. nap.
Pehi: 2009. aug. 15.
Teljes munkaidõ.
Ill: Kjt. szerint.
Csatolandó: legmagasabb iskolai
v.-et igazoló om., ön., nyilatko-
zat arról, hogy a pályázati eljá-
rásban részt vevõk
megismerhetik a pályázati
anyagot.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani.
Pc: Általános Iskola és Óvoda
4565 Pusztadobos,
Petõfi u. 48.

Kalocsa és Térsége
Általános Iskolája
Szakmári Tagiskola
6336 Szakmár,
Erzsébet u. 15.
Tel./fax: (78) 475-010

Informatika–testnevelés
szakos tanár

Szakirányú fõiskolai v. ÁEI: 2009. júl. 1.
Pbhi: 2009. jún. 25.
A jelentkezést írásban, postai
úton kell benyújtani.

Deák Ferenc Kereske-
delmi és Vendéglátó-
ipari Szakképzõ Iskola
8000 Székesfehérvár,
Károly János u. 32.
Telefon: (22) 505-222,
505-223

Kereskedelmi
szakoktató

Szakirányú fõiskolai v. ÁEI: 2009. szept. 1.
Pbhi: 2009. jún. 30.
Pehi: 2009. júl. 1.
Ill: Kjt. szerint, étkh.
Csatolandó: szakmai ön., om., b.
Pc: Schmidt Flórián igazgató.

Fekete László Zeneis-
kola – Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézmény
5350 Tiszafüred,
Piac tér 4.

Népzene-, hegedû- és
zongoratanár
részmunkaidõs

Fõiskolai v., magyar ál-
lampolgárság, büntetlen
elõélet, cselekvõ-
képesség

ÁEI: 2009. szept. 1.
A megbízás határozatlan idõre
szól.
Pbhi: 2009. júl. 1.
Pehi: 2009. júl. 30.
Ill: Kjt. szerint., útiköltség-
térítés.
Részmunkaidõ, heti 11 óra.
Csatolandó: om., szakmai ön., b.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani.
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Pc: Fekete László Zeneiskola –
Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény
F: Szõkéné Csorba Erzsébet
intézményvezetõ
Tel.: (59) 511-275.

Kereskedelmi és
Idegenforgalmi
Középiskola
3910 Tokaj,
Bodrogkeresztúri u. 5.

Angol nyelv és iroda-
lom–bármely,
matematika–fizika,
matematika–bármely,
ügyvitel–bármely
szakos tanár

ÁEI: 2008. aug. 15.
F: igazgató.
Tel.: (47) 552-094.

Tömörkény István Gim-
názium és Mûvészeti
Szakközépiskola
6720 Szeged,
Tömörkény u. 1.
Tel.: (62) 547-107

Biológia–kémia szakos
tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2009. szept. 1.
Pbhi: 2009. jún. 30., postai úton.
Csatolandó: szakmai ön., om., b.
Jelentkezni lehet az állásra:
dr. Kühn János igazgatónál.
Tel.: (62) 547-107.

angol–magyar szakos
tanár

egyetemi v.

grafikus mûvésztanár egyetemi és pedagógiai
v.

szobrász mûvésztanár egyetemi és pedagógiai
v.

Szõdligeti Általános
Iskola
2133 Szõdliget,
Rákóczi u. 1–3.
Tel.: (27) 590-086
E-mail: titkarsag@rubi-
com.hu

Történelem szakos
tanár
(részmunkaidõ 12 óra)

tanító napközis csoport
vezetéséhez (határozott
idõre)

Szakirányú felsõfokú v. ÁEI: 2009. szept. 1.
2009. okt. 10-ig helyettesítõ
tanárként, 2009. okt. 11-tõl
határozatlan idejû kinevezés.
Pbhi: a megjelenéstõl számított
30. nap.
Pehi: 2009. aug. 3.
Csatolandó: om., b., ön.
Pc/f: Gáspár Ágnes igazgató
(írásban vagy e-mailben).

Veres Pálné Általános
Iskola
2688 Vanyarc,
Hunyadi u. 1.
Tel.: (32) 484-063

Matematika–fizika
szakos tanár vagy mate-
matika–informatika
szakos tanár

Fõiskolai v. ÁEI: 2009. aug. 15.
Ill: Kjt. szerint.
Szl., étkh.
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Aszódi Kistérség Peda-
gógiai Szakszolgálata
2170 Aszód,
Falujárók útja 5.
Tel./fax: (28) 402-167
E-mail: nevtan@aszo-
dikisterseg.hu

Aszódi Kistérség
területe
iskolapszichológus
(üres álláshely)

Egyetemi szintû pszi-
chológus v. és fõiskola
szintû pedagógiai v.
Elõny: gyakorlat

ÁEI: 2009. szept. 1.
Pbhi: 2009. jún. 25.
Pehi: 2009. júl. 1.
Ill: illetménytábla szerint, külön-
leges szakértelmi p.
Csatolandó: om., részletes ön.
Pc: Pacs Kata intézményvezetõ
Tel.: (28) 402-167,
(30) 636-1837.

Tapolcai Óvoda
8300 Tapolca,
Dobó tér 5.
Tel.: (87) 510-907
Fax: (87) 510-908

Dajka Dajka szakmunkás v. ÁEI: 2009. aug. 15.
Pbhi: 2009. júl. 1.
Pehi: 2009. júl. 15.
Bérezés: Kjt. szerint.
Csatolandó: ön., b., om.
Pc: Frang Lászlóné óvodaveze-
tõ, Tapolcai Óvoda.

Pályázati felhívás
kulturális intézmények vezetõi és más közalkalmazotti álláshelyeinek betöltésére

A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen elõ-
írt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény és annak végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet tartalmazza.

Rövidítések:

adv: hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez, illetve
betekintésre jogosultak általi megismeréséhez
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
b: 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
étkh: étkezési hozzájárulás
f: felvilágosítás
ff: felsõfokú
héfe: helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelések
ill: illetmény
k: képzettség
má: magyar állampolgárság
mszv: munkaköri szakvizsga
om: képesítést igazoló hiteles oklevélmásolat
ny: nyilatkozat a pályázat a képviselõ-testület nyilvános vagy zárt ülésén történõ tárgyalásáról
ön: önéletrajz
p: pótlék
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pc: pályázat címzése
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
pr: program
sz: szakmai
szev: szakirányú egyetemi végzettség
szfv: szakirányú felsõfokú végzettség
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szgy: szakmai gyakorlat
szl: szolgálati lakás
szv: szakvizsga
tt: tudományos tevékenység
vgy: vezetõi gyakorlat
vp: vezetõi pótlék
vpr: vezetési program

A pályázatot meghirdetõ szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1. 2. 3. 4.

Gyõr Megyei Jogú
Város Önkormányzatá-
nak Közgyûlése

Városi Mûvészeti
Múzeum
(9021 Gyõr,
Király u. 17.)
(Jellege: tematikus mú-
zeum) magasabb veze-
tõ, igazgató.
A Városi Mûvészeti
Múzeum igazgatójának
az államháztartásról
szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény
„Költségvetési szervek
mûködése és gazdálko-
dása” fejezetben elõír-
takon túli kiemelt
feladatai:
– tervezi, szervezi és el-
lenõrzi az intézmény
szakmai munkáját:
– az intézmény kiállítá-
si és munkatervét elké-
szíti, gondoskodik a
megvalósítás optimális
személyi, tárgyi, vala-
mint módszertani felté-
teleinek megterem-
tésérõl, ennek kereté-
ben: a közönségszerve-
zés és közmûvelési
munka hatékonyságá-
nak növelésére törek-
szik, népszerûsíti a
múzeum állandó és idõ-
szaki kiállításait, prog-
ramjait, „látogatóbarát”
múzeum kialakítására
törekszik, a közmûvelõ-
dési, múzeumpedagó-
giai és marketing-
munka során elõtérbe
helyezi a látogatók

A 150/1992. (XI. 20.)
Korm. rendelet 6. §
(6) és (9) bekezdései-
nek és e rendelet 22. §
(1) bek. e) és g) pontjá-
nak, az 1997. év CXL.
törvény 94. § (1) bekez-
désének megfelelõen
muzeális intézményben
magasabb vezetõ beosz-
tás ellátásával olyan
közalkalmazott bízható
meg, aki: szev. és leg-
alább 5 év szgy. (mely
gyakorlatnak minõsül a
szfv.-nek megfelelõ
munkakörben, valamint
az intézmény alaptevé-
kenységének megfelelõ
munkakörben korábban
eltöltött valamennyi
jogviszony), idegen-
nyelv-tudással rendel-
kezik, kiemelkedõ
szakirányú tt. folyta-
tása.
Büntetlen elõélet.
Vagyonnyilatkozat-téte-
li eljárás lefolytatása.

ÁEI: 2009. nov. 4-tõl.
A megbízás 2014. nov. 3-ig,
5 évre szól.
Pbhi: a KSzK hivatalos honlap-
ján történõ közzététel napját kö-
vetõ 31. napon belül.
Pehi: A pályázatokról és a Váro-
si Mûvészeti Múzeum igazgató-
jának megbízásáról a benyújtási
határidõt követõ 30 napon belül
Gyõr Megyei Jogú Város Önkor-
mányzatának Közgyûlése az ál-
tala felkért szakmai bizottság
ajánlása és az Oktatási, Kulturá-
lis és Sportbizottság állásfoglalá-
sa figyelembevételével dönt.
Csatolandó: részletes sz. ön. és
szgy. igazolása;
a Városi Mûvészeti Múzeum irá-
nyítására, mûködtetésére, tevé-
kenységének szervezésére és
menedzselésére vonatkozó
konkrét mûvészeti, sz. és vpr; a
tervezett kiállítások, múzeumpe-
dagógiai, közmûvelõdési és
egyéb tevékenységek mûvészeti
és sz. koncepcióját, azok látoga-
tottságát fejlesztõ törekvéseket;
az intézmény gazdálkodásának
hatékonyságát növelõ elképzelé-
seket; om. [a pályázó a szakmai
bizottság ülésén köteles bemu-
tatni a végzettségét tanúsító ok-
irat(ok) eredeti példányát vagy
annak közjegyzõ által hitelesített
másolatát]; a pályázó nyilatkoza-
tát arról, hogy az 1992. évi
XXXIII. tv. 41. §-a értelmében
személyével kapcsolatban össze-
férhetetlenség nem áll fenn; ny.,
továbbá adv., b. eredeti
példánya.
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megnyerését a tanuló-
ifjúság, a családok, a tu-
risták, a csoportos
látogatók, a konferencia-
látogatók és a fogyaték-
kal élõk körében, a
kiállításokkal több réteg
megszólítását célozza,
több mûvészeti kort és
irányzatot mutat be, kap-
csolatot tart a gyõri mû-
vészekkel, lehetõséget
biztosít alkotásaik bemu-
tatására;
– ellátja a múzeum mû-
alkotás-gyûjteménye
fejlesztésével kapcsola-
tos feladatokat;
– elõzetesen kidolgoz-
tatja és jóváhagyja az
intézmény által megva-
lósított közmûvelõdési
programok és kiadvá-
nyok tételes költségve-
tését;
– éves beszámolót, sta-
tisztikát készít;
– szervezi az intézmény
ügyviteli munkáját a
mindenkor érvényes
jogszabályok szerint;
– az intézmény költség-
vetésének elfogadását
követõen gondoskodik
az elõirányzatok teljesí-
tésérõl, figyelemmel kí-
séri a múzeum
költségvetési helyzetét;
– közremûködik az ön-
kormányzat által rende-
zett nagyrendezvények
szakmai elõkészítésé-
ben és lebonyolításá-
ban;
– írásbeli megállapodás
alapján együttmûködik
a Kulturális Pénz-
ügyi-Gazdasági Szol-
gáltató Központtal;

A pályázat zárt borítékban, „Pá-
lyázat a Városi Mûvészeti Mú-
zeum igazgatói munkakörének
betöltésére” megjelöléssel 1 ere-
deti és 3 másolati példányban
Gyõr Megyei Jogú Város polgár-
mesteréhez nyújtható be szemé-
lyesen vagy tértivevényes
ajánlott postai küldeményben
(9021 Gyõr,
Városház tér 1.).
Postai küldemény esetén a postá-
ra adás napja legkésõbb a be-
nyújtási határidõ utolsó napja
lehet. Hiánypótlásnak helye
nincs. A véleményezõ testület
ülésére az érvényesen pályázó-
kat személyes meghallgatásra
meghívják.
A pályázat kiírója fenntartja ma-
gának annak jogát, hogy a pályá-
zati eljárást eredménytelennek
nyilvánítsa és a jogszabályi elõ-
írásoknak megfelelõen 90 napon
belül új pályázatot írjon ki.
f: Polgármesteri Hivatal kulturá-
lis csoportvezetõjétõl kérhetõ
személyesen, illetve a
(96) 500-175-ös telefonon.
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– együttmûködik kultu-
rális intézményekkel,
mûvészeti és szakmai
szervezetekkel;
– a múzeum és telephe-
lyei létesítményi adottsá-
gainak, szolgáltatásainak
széles körû kihasználása
az intézményi bevételek
növelése, illetve a taka-
rékosság érdekében;
– a fenntartói forrásokat
kiegészítõ hatékony pá-
lyázati és szponzori te-
vékenység folytatása;
– a költségvetési támo-
gatások és egyéb forrá-
sok mértékét
figyelembe vevõ intéz-
ményi gazdálkodás, lét-
számgazdálkodás.
Újvárosi Mûvelõdési
Ház
(9025 Gyõr,
Liget u. 55.)
magasabb vezetõi
beosztás
igazgató
Az Újvárosi Mûvelõdé-
si Ház igazgatójának az
államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII.
törvény „Költségvetési
szervek mûködése és
gazdálkodása” fejezet-
ben elõírtakon túli ki-
emelt feladatai:
– a lakókörzeti mûvelõ-
dési közösségek segíté-
se;
– életmód-orientáló,
ismeretterjesztõ és sza-
badidõs, valamint az
alacsonyabb jövedelmû,
szociálisan és kulturáli-
san hátrányos helyzet-
ben élõk részére
kulturális, közösségi
programok szervezése;

A 150/1992. (XI. 20.)
Korm. rendelet 6. §
(2) és (9) bekezdéseinek
és e rendelet 22. § (1) be-
kezdés f) és g) pontjának,
az 1997. év CXL. törvény
94. § (1) bekezdésének
megfelelõen közmûvelõ-
dési intézményben maga-
sabb vezetõ beosztás
ellátásával olyan közal-
kalmazott bízható meg,
aki: szev vagy nem szev.
és ff. szakirányú munka-
köri szakvizsgával vagy
fõiskolai közmûvelõdési
képzettséggel és legalább
5 év szgy. (mely gyakor-
latnak minõsül a
szfv.-nek megfelelõ mun-
kakörben, valamint az in-
tézmény
alaptevékenységének
megfelelõ munkakörben
korábban eltöltött vala-
mennyi jogviszony);
kiemelkedõ szakmai
vagy tt.
Büntetlen elõélet.
Vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása.

ÁEI: 2009. szept. 1.
A megbízás 2014. aug. 31-ig,
5 évre szól.
Pbhi: KSZK hivatalos honlapján
történõ közzététel napját követõ
31 napon belül.
Csatolandó: részletes sz. ön. és
szgy. igazolás; az Újvárosi Mû-
velõdési Ház irányítására, mû-
ködtetésére, tevékenységének
szervezésére és menedzselésére
vonatkozó konkrét sz. és vpr., a
szolgáltatások fejlesztése, a kul-
turális rendezvények gazdagítása
érdekében tervezett cselekvési
program;
– a közmûvelõdési programok
sz. koncepciója, azok látogatott-
ságát növelõ törekvések terveze-
te;
– az intézmény gazdálkodásának
hatékonyságát növelõ elképzelé-
sek; om. [a pályázó a szakmai
bizottság ülésén köteles bemu-
tatni a végzettségét tanúsító ok-
irat(ok) eredeti példányát vagy
annak közjegyzõ által hitelesített
másolatát]; ny., adv., b. eredeti
példánya.

17. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2539



1. 2. 3. 4.

– klubok, egyesületek,
tanfolyamok, ünnepek-
hez kötõdõ játszóházak,
táborok és kiállítások
rendezése;
– nyugdíjas-találkozók
és családi események,
karitatív szervezetek
munkájának, hitéleti
rendezvények megvaló-
sításának segítése;
– a településrész hagyo-
mányos nagyrendezvé-
nyeinek szervezése;
– a mindennapokhoz
kötõdõ (egészségügyi,
életviteli, magatartási,
szakképzési stb.) kultu-
rális értékek közvetíté-
se;
– az intézményi adott-
ságok kihasználásával
az amatõr mûvészeti
mozgalom segítése;
– az intézmény és a la-
kosság kapcsolatainak
ápolása, a látogatottság
növelése, új közmûve-
lõdési tartalmak feltárá-
sa, azok
meghonosítása;
– a lakossági kulturális
szolgáltatások színvo-
nalának megõrzése és
növelése;
– együttmûködés kultu-
rális intézményekkel,
szakmai szervezetekkel,
a településrészi önkor-
mányzattal;
– törekvés a fenntartói
forrásokat kiegészítõ
pályázati és szponzori
támogatások növelésé-
re;
– a költségvetési támo-
gatások és egyéb forrá-
sok mértékét
figyelembe vevõ intéz-
ményi gazdálkodás, lét-
számgazdálkodás.

A pályázat zárt borítékban, „Pá-
lyázat az Újvárosi Mûvelõdési
Ház igazgatói munkakörének be-
töltésére” megjelöléssel 1 eredeti
és 3 másolati példányban Gyõr
Megyei Jogú Város polgármes-
teréhez nyújtható be személye-
sen vagy tértivevényes ajánlott
postai küldeményben (9021
Gyõr,
Városház tér 1.).
Postai küldemény esetén a postá-
ra adás napja legkésõbb a be-
nyújtási határidõ utolsó napja
lehet. Hiánypótlásnak helye
nincs. A véleményezõ testület
ülésére az érvényesen pályázó-
kat személyes meghallgatásra
meghívják.
A pályázatokról és az Újvárosi
Mûvelõdési Ház igazgatójának
megbízásáról a benyújtási határ-
idõt követõ 30 napon belül Gyõr
Megyei Jogú Város Önkormány-
zatának Közgyûlése az általa fel-
kért szakmai bizottság ajánlása
és az Oktatási, Kulturális és
Sportbizottság állásfoglalása fi-
gyelembevételével dönt.
A pályázat kiírója fenntartja ma-
gának annak jogát, hogy a pályá-
zati eljárást eredménytelennek
nyilvánítsa és a jogszabályi elõ-
írásoknak megfelelõen 90 napon
belül új pályázatot írjon ki. A
pályázattal kapcsolatban felvilá-
gosítás a polgármesteri hivatal
kulturális csoportvezetõjétõl kér-
hetõ személyesen, illetve
a (96) 500-175-ös telefonon.
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Ópályi Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
4821 Ópályi,
Rajk L. u. 4.
Tel./fax: (44) 407-551

Jókai Mór Általános
Mûvelõdési Központ
Igazgató
(4821 Ópályi,
Rajk L. u. 20.)

Szfv., szakképzettség,
valamint az intézmény-
vezetõi megbízás felté-
teleinek megléte.
Büntetlen elõélet, cse-
lekvõképesség, pedagó-
gus-szakvizsga.

ÁEI: 2009. aug. 16.
A megbízás 2014. aug. 15-ig szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ 30. napot követõ
elsõ testületi ülés.
Csatolandó: om., b., sz. ön., vpr.,
adv.
A pályázatot 2 példányban kell
benyújtani, „Igazgatói pályázat”
megjelöléssel.
Pc: Ópályi Község Önkormány-
zata.

Szent István Általános
Mûvelõdési Központ
Igazgatótanácsa
5082 Tiszatenyõ,
Petõfi Sándor út 6–8.

Szent István Általános
Mûvelõdési Központ
közmûvelõdési intéz-
ményegység-vezetõ

Szfv., legalább 5 év
szgy., kiemelkedõ sz.
tevékenység (könyvtári
és közmûvelõdési terü-
leten egyaránt).

ÁEI: 2009. szept. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Pehi: 2009. augusztus.
Ill: alap + vp.
Csatolandó: sz. ön., sz. vpr., b.
Pc: Szent István Általános
Mûvelõdési Központ
Kazinczi Istvánné igazgató.

A közlöny zárása után érkezett pályázati felhívások

Pályázati felhívás
felsõoktatási intézmény vezetõi álláshelyének betöltésére

A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen elõ-
írt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.
törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, az annak végrehajtásáról és a felsõoktatási in-
tézményekben történõ foglalkoztatás egyes kérdéseirõl szóló 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet tartalmazza.

A Semmelweis Egyetem rektora pályázatot hirdet az Egészségügyi Menedzserképzõ Központ igazgatói
megbízásra egyetemi docensi vagy egyetemi tanári munkakörrel

A vezetõi megbízás a pályázati eljárás lebonyolítását követõen tölthetõ be.

Általános pályázati feltételek:
büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– orvosi, valamint menedzsment területen szerzett végzettség,
– tudományos fokozat, ami lehet:

= doktori (PhD) fokozat,
= a tudomány(ok) kandidátusa,
= a tudomány(ok) doktora,
= külföldön szerzett és honosított vagy elismert tudományos fokozat,

– egészségügyi vezetõképzõ intézmény fejlesztésében és vezetésében szerzett legalább 15 éves tapasztalat,
– legalább 10 éves dokumentált és folyamatos oktatói múlt a felsõoktatás területén,
– egy világnyelv elõadói és vitaképes ismerete.

Amennyiben a pályázó nem rendelkezik egyetemi tanári kinevezéssel vagy a Semmelweis Egyetemen egyetemi docensi
munkakörben betöltött közalkalmazotti jogviszonnyal, akkor meg kell felelnie az egyetemi docensi munkakör betöltésé-
re elõírt törvényi és speciális egyetemi feltételeknek. A docensi munkakörben történõ foglalkoztatásra vonatkozó köve-
telmények hozzáférhetõek az Egyetem honlapján az állásajánlatoknál.
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A vezetõi megbízással járó fõbb feladatok az oktatásban, kutatásban való részvételen túl:
– az Egészségügyi Menedzserképzõ Központ mûködésével és gazdálkodásával kapcsolatos irányítási feladatok ellá-

tása,
– az oktató és tudományos munka szervezése, irányítása,
– nemzetközi szakmai kapcsolatok építése.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– egészségügyi vezetõképzés fejlesztésében, valamint nemzetközi egészségügyi fejlesztési program vezetésében szer-

zett tapasztalat,
– oktatási és kutatási tapasztalat mellett egészségügyi szervezetfejlesztésben szerzett jártasság,
– nemzetközi szakmai szervezetek vezetõ testületében viselt tagsággal is kifejezõdõ nemzetközi elismertség az egész-

ségügyi menedzsment területén,
– egészségügyi menedzsment témakörben megvédett PhD.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó jelentkezését a pályázati kiírásban foglaltakra,
– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,
– eddigi szakmai, vezetõi, oktató és tudományos munkájának részletes ismertetését,
– vezetõi programját,
– szcientometriás adatokkal a teljes publikációs jegyzékét,

(a publikációs jegyzéket az Egyetem Központi Könyvtára által kell hitelesíteni)
– idegennyelv-tudás és jelentõsebb tanulmányút feltüntetését.

A pályázathoz mellékelni kell:
– egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, munkakört, idegennyelv-tudást, egyéb szakmai képesítést tanúsító ok-

irat hiteles másolatát,
– kérdõívet az egyetemi/fõiskolai tanári – igazgatói/tanszékvezetõi pályázatok elbírálásának szempontjaihoz (letölthe-

tõ a www.sote.hu weboldalról) A kérdõívet az Egyetem Központi Könyvtára által kell hitelesíttetni.
– személyi adatlapot (beszerezhetõ az Egyetem Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságán vagy letölthetõ a

www.sote.hu weboldalról),
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát az Egyetem Szervezeti és Mûködési Sza-

bályzatában rögzített bizottságok és testületek megismerjék,
– az önéletrajzot, a kérdõívet és a vezetõi elképzeléseket elektronikus formában is: e-mailen az uanita@rekhiv.sote.hu

címre.

A pályázat benyújtásának határideje: a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ hon-
lapján (www.kszk.gov.hu) történõ megjelenést követõ 30. nap.

A pályázatok elbírálásának határideje: legkésõbb 2009. október 1.

A pályázati eljárás lebonyolítását követõen az igazgatói megbízás határozott idõtartamra (5 évre) szól, mely megfelelés
esetén – legfeljebb a 65. életév betöltéséig – több alkalommal meghosszabbítható. A vezetõi megbízás vagyonnyilatko-
zat-tételi kötelezettséggel jár.

A szabályszerûen összeállított pályázatot 2 példányban az Egyetem Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságára
[1085 Budapest, Üllõi út 26. Munkaügyi épület I. emelet 108-as szoba. Ügyintézõ: Urbán Anita
06-(1) 459-1500/55107-es mellék] kell benyújtani.

Dr. Tulassay Tivadar s. k,
rektor
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Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmények vezetõi álláshelyeinek betöltésére

A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen elõ-
írt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény, az e törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási intézmé-
nyek mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint a közlemények szövegében feltüntetett egyéb
jogszabályok tartalmazzák.

Rövidítések:

ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
szl: szolgálati lakás
szgy: szakmai gyakorlat
v: végzettség
vgy: vezetõi gyakorlat
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerû másolat)
b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi)
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz
vp: vezetõi pótlék
vpr: vezetõi program
KSZK: Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
Közokt.tv.: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
Korm. rendelet: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992.
(X. 8.) Korm. rendelet
MKM rendelet: a nevelési oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok

Óvodavezetõ

A pályázatot meghirdetõ szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1. 2. 3. 4.

Acsa Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2683 Acsa,
Kossuth u. 97.

Közös Igazgatású
Általános Iskola és
Óvoda
2683 Acsa,
Petõfi u. 1/A
Intézményegység-
vezetõ
Az óvodában szlovák
kisebbségi nevelés
folyik.

Közokt.tv. szerint. ÁEI: a Pehi-t követõen azonnal.
A megbízás 5 évre szól.
Pbhi: a KSZK honlapján történõ
megjelenést követõ 30. nap.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ elsõ képvise-
lõ-testületi ülés.
Ill: Kjt. szerint.
Csatolandó: a Közokt.tv. és Kjt.
szerint.
A pályázatot zárt borítékban,
2 példányban „Óvodavezetõi
Pályázat” megjelöléssel kell
benyújtani.
Pc: Acsa Község Önkormányzata
Szekeres Rezsõ polgármester
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Bercel Község polgár-
mestere (Bercel-Becs-
ke-Galgaguta-
Nógrádsáp-Szanda
Közoktatási Intézmény-
irányító Társulás
elnöke)
2687 Bercel, Béke u. 1.
Nógrád megye
Telefon: (35) 384-303,
535-018

Bercel-Becske-Galga-
guta-Nógrádsáp-Szanda
Közoktatási Intézmény-
irányító Társulás irányí-
tásában mûködõ
Csemete-Kert Óvoda
2687 Bercel,
Kendeváros út 2/1.
Óvodavezetõ
Az intézmény tagintéz-
ménye:
Tagóvoda
2693 Becske,
Ady E. út 3.
Tagóvoda
2686 Galgaguta,
Kossuth út 70.
Tagóvoda
2697 Szanda,
Madách út 9.
Tagóvoda
2685 Nógrádsáp,
Hunyadi út 7.

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v., és szakkép-
zettség, legalább 5 év
óvodapedagógusi mun-
kakörben szerzett szgy.,
B-kategóriájú jogosít-
vány.

ÁEI: 2009. szeptember 1.
A megbízás 5 évre, 2014.
augusztus 31-ig szól.
Ill. + vp.
Lakás biztosítható.
Pehi: a pályázat véleményezését
követõ elsõ képviselõ-testületi
ülés.
Csatolandó: részletes szakmai
ön., vpr., szakmai helyzetelem-
zésre épülõ fejlesztési elképze-
léssel, b., hiteles om., szgy.
igazolása, adatvédelmi nyilatko-
zat.
A pályázatot ajánlott külde-
ményként vagy személyesen kell
benyújtani.
Pc: Jánvári Andrásné
polgármester

Dad Községi
Önkormányzat
2854 Dad, Fõ u. 21.
Telefon: (34) 470-025

Nefelejcs Óvoda
2854 Dad, Fõ u. 33.
Óvodavezetõ

Szakirányú felsõfokú v.
Elõny vgy., 5 év szgy.

ÁEI: 2009. augusztus 15.
A megbízás 5 évre szól.
Szl. megoldható.
Pbhi: a közlönyben való megje-
lenéstõl számított 30. nap.
Csatolandó: szakmai ön., b.,
om., vpr.
Pc: Dad Községi Önkormányzat

Gyõrzámoly Község
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
9172 Gyõrzámoly,
Rákóczi u. 45.
Tel./fax: (96) 352-122

Petõfi Sándor Általános
Iskola, Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézmény,
Napközi Otthonos
Óvoda és Bölcsõde
9172 Gyõrzámoly,
Szent István u. 11.
Óvodai intézmény-
egység-vezetõ

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v. és szakkép-
zettség, legalább 5 év
szgy., magyar állampol-
gárság, büntetlen elõ-
élet, pedagógus
szakvizsga, vagyonnyi-
latkozat-tételi eljárás le-
folytatása.
Elõny: óvodavezetõi
munkakörben szerzett
vgy.

ÁEI: 2009. augusztus 15.
A vezetõi megbízás 5 évre szól.
Határozatlan idejû közalkalma-
zotti jogviszony.
Pbhi: 2009. július 3.
Pehi: a pályázat véleményezését
követõ elsõ képviselõ-testületi
ülés.
Ill: Kjt. szerint, valamint Korm.
rendelet és Közokt.tv. alapján.
Csatolandó: részletes szakmai
ön., vpr. a szakmai helyzetelem-
zésre épülõ fejlesztési elképze-
léssel, b., om., nyilatkozat, hogy
a pályázó vállalja a vagyonnyi-
latkozat-tételi kötelezettséget,
adatvédelmi nyilatkozat.
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A pályázatot 1 példányban, pos-
tai úton kell benyújtani. A borí-
tékon fel kell tüntetni a pályázati
adatbázisban szereplõ azonosító
számot: 496/2009., valamint a
munkakör megnevezését: Óvo-
dai intézményegység-vezetõ.
Pc: Gyõrzámoly Község Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
f: dr. Torma Viktória jegyzõ

Ilk Község
Önkormányzata
4566 Ilk, Petõfi út 2.

Napközi Otthonos
Óvoda
Óvodavezetõ
Határozatlan idejû köz-
alkalmazotti munkavi-
szony.
Lf: a részben önálló in-
tézmény vezetése, irá-
nyítása.

Fõiskola és a Közokt.tv.
szerinti vezetõ részére
meghatározott képesí-
tés.
Elõny: vgy., helyisme-
ret.

ÁEI: 2009. augusztus 31-tõl.
A megbízás 5 évre, 2014. au-
gusztus 31-ig szól. Teljes mun-
kaidõ.
Pbhi: 2009. augusztus 1.
Pehi: 2009. augusztus 15.
Ill: Kjt. szerint.
Csatolandó: szakmai ön., vpr.,
om., b.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani. Kérjük a borítékon fel-
tüntetni: „Óvodavezetõi
pályázat”.
Pc: Ilk Község Önkormányzat
f: Balogh Istvánné polgármester
Telefon: (45) 719-831

Liszt Ferenc Általános
Mûvelõdési Központ
7695 Mecseknádasd,
Liszt F. u. 75/1.

Schlossgarten Óvoda és
Bölcsõde
Tagintézmény-vezetõ

Felsõfokú v., szakkép-
zettség és pedagógus
szakvizsga, legalább
5 év pedagógus munka-
körben szerzett szgy.,
német nemzetiségi óvo-
dapedagógus, német
nemzetiségi tanítói ok-
levél.

ÁEI: 2009. szeptember 1.
A megbízás 2014. július 31-ig
tart.
Pbhi: 2009. augusztus 1.
Pehi: 2009. augusztus 15.
Ill: Kjt. szerint.
Csatolandó: szakmai ön., tagin-
tézmény-vpr.
Pc: Liszt Ferenc ÁMK
igazgatója

Várgesztes Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2824 Várgesztes,
Arany János út 47.

Várgesztesi Német
Nemzetiségi Óvoda
2824 Várgesztes,
Arany János út 55/b
Óvodavezetõ

Fõiskolai vagy egyete-
mi v., 5 év szgy. Német
nyelv-tudás, melyet ok-
levéllel vagy a meghall-
gatáskor kell igazolni.

ÁEI: 2009. augusztus 16.
A megbízás 2014. augusztus
15-ig tart.
Pbhi: 2009. július 10. vagy a
közlönyben való megjelenéstõl
számított 30. nap.
Pehi: 2009. július 31. és augusz-
tus 10. között.
Ill: Kjt. és Korm. rendelet alap-
ján.
Szl: nincs.
Csatolandó: hiteles om., b.,
szakmai ön., munkaviszonyokról
szóló és szgy. vgy. igazolások,
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adatvédelmi nyilatkozat, va-
gyonnyilatkozat-tételi kötelezett-
ség vállalásáról szóló
nyilatkozat, vpr.
A pályázatot 1 példányban kell
benyújtani. Minden oldalt szá-
mozni kell.
Pc: Polgármesteri hivatal (aján-
lott küldeményként)
Menoni Gabriella polgármester

Igazgató

Budapest XVIII. kerü-
let Pestszentlõrinc-Pest-
szentimre
Önkormányzat
1184 Budapest,
Üllõi út 400.

Darus Utcai Általános
és Magyar-Német Két
Tannyelvû Iskola
1181 Budapest,
Darus u. 3.
Igazgató

Szakirányú felsõfokú v.
és szakképzettség, 5 év
szgy.
Elõny: pedagógus szak-
vizsga

ÁEI: 2009. október 19.
A megbízás 2015. július 31-ig
tart.
Pbhi: 2009. augusztus 17.
Pehi: 2009. október 16.
Ill. és vp. Kjt. szerint.
Csatolandó: b., szakmai ön., om.
A pályázatot (vpr.) 4 példányban
kell benyújtani.
Pc: Budapest, XVIII. kerület
Pestszentlõrinc-Pestszentimre
Önkormányzat jegyzõje

Ilk Község
Önkormányzata
4566 Ilk, Petõfi út 2.

Ilki Általános Iskola
Igazgató
Határozatlan idejû köz-
alkalmazotti munkavi-
szony.
Lf: a részben önálló
intézmény vezetése,
irányítása.

Fõiskola és a Közokt.tv.
szerinti vezetõ részére
meghatározott képesí-
tés.
Elõny: vgy., helyisme-
ret.

ÁEI: 2009. augusztus 31-tõl.
A megbízás 5 évre, 2014. au-
gusztus 31-ig szól. Teljes mun-
kaidõ.
Pbhi: 2009. augusztus 1.
Pehi: 2009. augusztus 15.
Ill: Kjt. szerint.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani. Kérjük a borítékon fel-
tüntetni: „Igazgatói pályázat”.
Csatolandó: szakmai ön., vpr.,
om., b.
Pc: Ilk Község Önkormányzata
f: Balogh Istvánné polgármester
Telefon: (45) 719-831

Nagybánhegyes község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
5668 Nagybánhegyes,
Kossuth u. 64.
Tel./fax: (68) 426-000

Általános Iskola és
Óvoda
(Teller Ede Általános
Iskola
5668 Nagybánhegyes,
Kossuth u. 66.)
Igazgató

Szakirányú egyetemi
vagy fõiskolai v., peda-
gógus szakvizsga, leg-
alább 5 év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy.

ÁEI: 2009. augusztus 1.
A megbízás 5 évre, 2014. július
31-ig szól.
Ill: Kjt. és Korm.rendelet alap-
ján.
Pbhi: a KSzK honlapján történõ
megjelenést követõ 30. nap.
Pehi: a megjelenést követõ
60 napon belül.
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Csatolandó: szakmai ön., b.,
om., Általános Iskola és óvoda
vezetésére vonatkozó vpr.
A pályázatot postai úton lehet
benyújtani.
Pc: Nagybánhegyes község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
Jancsó Ottó polgármester

Szarvas-Újtemplomi
Evangélikus Egyház-
község Presbitériuma
5540 Szarvas,
Szabadság út 70.
Telefon: (66) 313-131

Magyar-Angol Két Ta-
nítási Nyelvû Evangéli-
kus Általános Iskola és
Óvoda
5540 Szarvas,
Kossuth u. 43.
Igazgató

Szakirányú felsõfokú
v., angol nyelvvizsga,
legalább 5 év szgy.,
szakirányú vezetõi
szakvizsga vagy meg-
szerzésének vállalása,
figyelemmel a MEE
(Magyarországi Evan-
gélikus Egyház) 2005.
évi VIII. tv. 60. §
(1–4) bekezdéseire.

ÁEI: 2009. augusztus 15.
A megbízás 5 évre szól.
Ill: vp., Kjt. szerint.
Pbhi: a közlönyben való megje-
lenéstõl számított 30. nap.
Lakást tudunk biztosítani.
Csatolandó: jelenlegi munkahe-
lyet, beosztást tartalmazó részle-
tes szakmai ön., vpr., szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejleszté-
si elképzelések, hiteles om., b.,
keresztlevél, konfirmációi vizs-
gát igazoló okirat, valamint lel-
készi ajánlás.
A pályázatot postai úton zárt bo-
rítékban, „Intézményvezetõi pá-
lyázat” megjelöléssel kell
benyújtani.
Pc: Szarvas-Újtemplomi Evan-
gélikus Egyházközség
A pályázat kiírója biztosítja a
pályázó részére a szükséges mér-
tékû tájékoztatást, és lehetõvé te-
szi az iskola megtekintését.

Várgesztes Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2824 Várgesztes,
Arany János út 47.

Várgesztesi Német
Nemzetiségi Általános
Iskola
2824 Várgesztes,
Arany János út 55/b
Igazgató

Fõiskolai vagy egyete-
mi v., 5 év szgy. Német
nyelv-tudás, melyet ok-
levéllel vagy a meghall-
gatáskor kell igazolni.

ÁEI: 2009. augusztus 16.
A megbízás 2014. augusztus
15-ig tart.
Pbhi: 2009. július 10. vagy a
közlönyben való megjelenéstõl
számított 30. nap.
Pehi: 2009. július 31. és augusz-
tus 10. között.
Ill: Kjt. és Korm. rendelet alapján
Szl: nincs.
Csatolandó: hiteles om., b.,
szakmai ön., munkaviszonyokról
szóló és szgy. vgy. igazolások,
adatvédelmi nyilatkozat, va-
gyonnyilatkozat-tételi kötelezett-
ség vállalásáról szóló
nyilatkozat, vpr.
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A pályázatot 1 példányban kell
benyújtani. Minden oldalt szá-
mozni kell.
Pc: Polgármesteri hivatal (aján-
lott küldeményként)
Menoni Gabriella polgármester
Hivatali idõben: 7.30-tól
16.30-ig.

Egyéb vezetõ

Vásárhelyi Pál Szakkö-
zépiskola és Kollégium
5600 Békéscsaba,
Deák u. 6.
Telefon: (66) 327-058
Fax: (66) 323-737

Kollégiumvezetõ Felsõfokú v., pedagó-
gus szakképesítés, leg-
alább 5 év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy.
Elõny: közoktatás-veze-
tõi v., kollégiumi neve-
lõtanári v.

ÁEI: 2009. augusztus 1.
Pbhi: 2009. július 1.
Pehi: 2009. július 16.
Csatolandó: szakmai ön., om.
Pc: Török Árpád igazgató

Encsencs és Penészlek
Községek Önkormány-
zatának
Képviselõ-testületei

Közös Fenntartású
Általános Iskola,
Óvoda és Könyvtár
Intézményvezetõ-
helyettes
Penészlek,
Vasvári Pál út 47.
tagintézményben

Szakirányú felsõfokú
v., 5 év pedagógusi
szgy.

A kinevezés 2009. szeptember
1.–2014. augusztus 31-ig, 5 évre
szól.
Csatolandó: om., szakmai ön.,
b., álláshellyel kapcsolatos el-
képzelés.
Pbhi: a közlönyben történõ meg-
jelenést követõ 15 napon belül.
Pc: Penészlek község polgár-
mestere
4267 Penészlek,
Szabadság tér 5.
A borítékra kérik ráírni „Pályá-
zat”megjelölést.

Sárvár Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
9600 Sárvár,
Várkerület 2–3.

Városi Bölcsõde
9600 Sárvár,
Petõfi u. 23.
Intézményvezetõ
(magasabb vezetõ)
Lf: az önállóan mûködõ
költségvetési szerv Ala-
pító Okiratába foglalt
tevékenységek magas
szakmai színvonalon
történõ ellátásának biz-
tosítása.
Az intézmény kiegyen-
súlyozott, szabályszerû
gazdálkodásának bizto-
sítása a fenntartó elvá-
rásainak megfelelõen.

A személyes gondosko-
dást nyújtó gyermekjó-
léti, gyermekvédelmi
intézmények, valamint
a személyek szakmai
feladatairól és mûködé-
sük feltételeirõl szóló
15/1998. (IV. 30.)
NM rendelet 2. számú
mellékletében meghatá-
rozott v.
Csecsemõ- és kisgyer-
meknevelés-gondozás-
ban szerzett legalább
5 év szgy., büntetlen
elõélet.
Vagyonnyilatkozat-téte-
lei kötelezettség válla-
lása.

ÁEI: 2010. január 1.
A megbízás 5 évre, 2014. de-
cember 31-ig szól.
Teljes munkaidõ.
Pbhi: a KSzK honlapján történõ
megjelenést követõ 30. nap.
Pehi: 2009. szeptember 30-ig.
Ill: Kjt. szerint.
Csatolandó: om., részletes szak-
mai ön., vpr., szakmai helyzet-
elemzésre épülõ fejlesztési
elképzeléssel, b., nyilatkozat,
hogy a pályázati anyagban fog-
lalt személyes adatainak a pályá-
zati eljárással összefüggõ
kezeléséhez hozzájárul. Nyilat-
kozat arról, hogy a gyermekek
védelmérõl és a gyámügyi
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Munkáltatói jogok gya-
korlása az intézmény
közalkalmazottai felett.

igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 15. §-ának
(8) bekezdésében meghatározott
kizáró ok a pályázóval szemben
nem áll fenn.
Nyilatkozat arról, hogy a pályá-
zó hozzájárul-e a pályázat nyil-
vános ülésen történõ bizottsági
és testületi tárgyalásához.
A pályázatot zárt borítékban kell
benyújtani, a borítékon kérjük
feltüntetni: „Városi Bölcsõde in-
tézményvezetõi pályázat”.
A bizottságok a kiírt feltételek-
nek megfelelõ pályázókat sze-
mélyesen meghallgatják.
Pc: Sárvár város polgármestere
dr. Dénes Tibor
f: dr. Dénes Tibor polgármester
Telefon: (95) 323-555 vagy a
polgarmester@sarvar.hu címen.

Pécsi Tudományegye-
tem Illyés Gyula Gya-
korlóiskola, Alapfokú
Mûvészeti Iskola és
Gyakorlóóvoda
7100 Szekszárd,
Mátyás király u. 5.

Gyakorlóiskola, Alap-
fokú Mûvészeti Iskola
és Gyakorlóóvoda
7100 Szekszárd,
Mátyás király u. 5.
Igazgató-helyettes

Igazgató-helyettes

Óvodavezetõ-helyettes

Fõiskolai vagy egyete-
mi v. és szakképzettség,
legalább 15 év pedagó-
giai szgy., legalább 5 év
helyettesi gyakorlat.
Elõny: a nem szakrend-
szerû oktatásra minõsítõ
tanítói v., vagy 120 órás
tanfolyam.

Felsõfokú v. és szak-
képzettség, legalább
15 év pedagógiai szgy.,
legalább 3 év helyettesi
gyakorlat, pedagógus
szakvizsga.
Elõny: a nem szakrend-
szerû oktatásra minõsítõ
tanítói v., vagy 120 órás
tanfolyam.

Felsõfokú v., és szak-
képzettség, legalább
15 év pedagógiai szak-
mai gyakorlat,
helyettesi gyakorlat, pe-
dagógus szakvizsga.

ÁEI: 2009. július 1.
A megbízás 2014. augusztus
15-ig tart.
Pbhi: a megjelenéstõl számított
30. nap.
Pehi: a Pbhi-t követõ 30 napon
belül.
Csatolandó: részletes szakmai
ön., fejlesztési elképzelések, b.,
v.-t igazoló dokumentumok.
Pc: Pécsi Tudományegyetem
Illyés Gyula Gyakorlóiskola,
Alapfokú Mûvészeti Iskola és
Gyakorlóóvoda
A borítékra kérjük ráírni „Intéz-
ményvezetõi helyettesi pályázat”

A borítékra kérjük ráírni „Óvo-
davezetõi helyettesi pályázat”
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Pályázati felhívás pedagógus és egyéb álláshelyek betöltésére

A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen elõ-
írt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény, az e törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási intézmé-
nyek mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint a közlemények szövegében feltüntetett egyéb jog-
szabályok tartalmazzák.

Rövidítések:

ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
szl: szolgálati lakás
szgy: szakmai gyakorlat
v: végzettség
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerû másolat)
b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi)
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz
KSZK: Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
Közokt.tv.: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
Korm. rendelet: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992.
(X. 8.) Korm. rendelet
MKM rendelet: a nevelési oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok

Pedagógus

A pályázatot meghirdetõ szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1. 2. 3. 4.

Petõfi Sándor Gimnázi-
um, Gépészeti Szakkö-
zépiskola és Kollégium
2170 Aszód,
Hatvani út 3.
Telefon: (28) 400-006,
vagy (28) 500-545

Kémia–fizika szakos
tanár (vagy kémia–
bármely szakos tanár)

2 fõ magyar–bármely
szakos tanár

Német–angol szakos
tanár

Matematika–fizika
szakos tanár

Mûszaki tanár

Egyetemi v.

Egyetemi v.

Minimum fõiskolai v.

Egyetemi v.

Egyetemi v.

ÁEI: 2009. augusztus 24.
Pbhi: 2009. augusztus 3.
Pehi: 2009. augusztus 10.
A pályázatot írásban, postai úton
kell benyújtani.
Csatolandó: fényképes ön., moti-
vációs levél, om.
f: Csobán Attila igazgató telefo-
non vagy igazgato@peto-
fi-aszod.sulinet.hu
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Bartók Béla Mûvészeti
Szakközépiskola és
Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény,
Zeneiskola
5600 Békéscsaba,
Szabadság tér 4.
Telefon: (66) 321-222
Intézményvezetõ
Csajányi Melinda

Kürttanár
(Teljes munkaidõs, ha-
tározatlan idejû közal-
kalmazott.)

Fuvolatanár
(Részmunkaidõs, hatá-
rozatlan idejû közalkal-
mazott.)

Balett-tanár
(Részmunkaidõs, hatá-
rozatlan idejû közalkal-
mazott.)

Néptáncpedagógus
(Teljes munkaidõs
határozott idejû
közalkalmazott.)

Fõiskolai vagy egyete-
mi v.

Egyetemi v.

Táncmûvészeti
fõiskola, balettmûvész

Táncmûvészeti fõisko-
la, néptáncpedagógus,
nõi

ÁEI: 2009. szeptember 1.
Pbhi: 2009. július 31.

Vásárhelyi Pál Szakkö-
zépiskola és Kollégium
5600 Békéscsaba,
Deák u. 6.
Telefon: (66) 327-058
Fax: (66) 323-737

Mérnöktanár Építõmérnöki v. épí-
tészmérnöki diploma
Elõny: mérnöktanári v.

ÁEI: 2009. augusztus 1.
Pbhi: 2009. július 1.
Pehi: 2009. július 16.
Csatolandó: szakmai ön., om.
Pc: Török Árpád igazgató

Biatorbágyi Általános
Iskola
2051 Biatorbágy,
Szentháromság tér 6.
Telefon (23) 310-168

Magyar–bármely sza-
kos tanár
Lf: szakmai órák ellátá-
sa és könyvtári felada-
tok

Tanító

Tanító
(Német nemzetiségi
tagozat osztályában
magyarnyelvû órák
ellátása.)

Fõiskolai tanári
diploma
Elõny: könyvtárosi fel-
adatok ellátásában gya-
korlat. Könyvtári
ajánlás.

Fõiskolai tanítói diplo-
ma

Fõiskolai tanítói diplo-
ma

ÁEI: 2009. augusztus 24.
A megbízás határozott idõre szól.
Pbhi: a közlönyben való megje-
lenés napjától számított
30. munkanap.
Pehi: Pbhi letelte utáni 15. mun-
kanap.
Ill: Kjt. szerint.
Csatolandó: om., szakmai ön., b.
Pc: Benkõ Cs. Gyuláné igazgató
Tel.: (30) 337-4788

A megbízás határozott idõre
szól.

A megbízás határozott idõre,
részmunkaidõre szól.
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Ének-zene–bármely
szakos tanár
Lf: 5–8. évfolyamon
ének-zene tanítás
Kiemelt feladat: ének-
kar vezetése.

Fõiskolai tanári, szak-
irányú v., diploma
Elõny: szgy., néptánc-
tanítás

A megbízás határozott idõre,
részmunkaidõre szól.

Hartmann József,
a Pro Artis Alapfokú
Mûvészetoktatási Intéz-
mény igazgatója
7030 Paks,
Deák F. u. 9.
Tel./fax: (75) 510-135

Zongoratanár, hangsze-
res korrepetició

Korrepetitor

Klasszikusgitár-tanár

Jazzgitár-tanár

Jazzdobtanár

Drámatanár

Zenemûvészeti Fõisko-
la – zongoratanár, bün-
tetlen elõélet

Zenemûvészeti Fõisko-
la – gitártanár, büntet-
len elõélet

Zenemûvészeti Fõisko-
la – jazzgitár-tanár,
vagy klasszikusgitár-ta-
nár és 5 év igazolt jazz-
gitár tanítási gyakorlat,
büntetlen elõélet

Zenemûvészeti Fõisko-
la – jazzdobtanár, vagy
ütõ- és 5 év igazolt
jazzdob tanítási gyakor-
lat, büntetlen elõélet

Egyetem vagy fõiskola,
magyar szak, drámape-
dagógus, büntetlen elõ-
élet

ÁEI: 2009. szeptember 1.
A megbízás 2010. augusztus
31-ig szól.
Teljes munkaidõs, határozott
idejû.
Pbhi: 2009. július 31.
Pehi: 2009. augusztus 10.
Ill: Kjt. szerint.
Csatolandó: ön., om., b.
A pályázat benyújtható postai
úton vagy elektronikusan:
paks.muvesz@t-online.hu

Részmunkaidõs, heti 8 óra.

Pécsi Tudományegye-
tem Illyés Gyula Gya-
korlóiskola, Alapfokú
Mûvészeti Iskola és
Gyakorlóóvoda
7100 Szekszárd,
Mátyás király u. 5.

Gyakorlóiskola, Alap-
fokú Mûvészeti Iskola
és Gyakorlóóvoda
7100 Szekszárd,
Mátyás király u. 5.
Kémia–biológia vagy
kémia–matematika
szakos tanár

Napközis nevelõ

Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, ké-
mia–biológia vagy ké-
mia–matematika
szakképesítés, legalább
5 év pedagógiai szgy.

Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, leg-
alább 5 év pedagógiai
szgy.

ÁEI: 2009. augusztus 31.
Pbhi: a megjelenéstõl számított
30. nap.
Pehi: a Pbhi-t követõ 30 napon
belül.
Csatolandó: részletes szakmai
ön., b., v.-t igazoló dokumentu-
mok.
Pc: Pécsi Tudományegyetem
Illyés Gyula Gyakorlóiskola,
Alapfokú Mûvészeti Iskola és
Gyakorlóóvoda
A borítékra kérjük ráírni „Szak-
tanári pályázat”, illetve „Napkö-
zis pályázat”
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Belvárosi Általános
Iskola
5000 Szolnok,
Templom út 6.
Telefon: (56) 511-050
Fax: (56) 511-055
E-mail: belvarosi.isko-
la@chello.hu

Ének-zene szakos tanár
(Részmunkaidõs, 9 órás
állás.)

Tanító
(Teljes állás.)

Fõiskolai v.

Fõiskolai v.

ÁEI: 2009. szeptember 1.
Határozott idejû kinevezés.
Pbhi: a megjelenéstõl számított
30. nap.
Pehi: a Pbhi-t követõ 10 napon
belül.
Csatolandó: om., ön., b.
Pc: Kalmárné Szász Julianna
igazgató

ÁEI: 2009. augusztus 1.
Határozatlan idejû kinevezés.
Pbhi: a megjelenéstõl számított
30. nap.
Pehi: a Pbhi-t követõ 10 napon
belül.
Csatolandó: om., ön., b.
Pc: Kalmárné Szász Julianna
igazgató

Mikes Kelemen Felnõtt
és Ifjúsági Gimnázium,
Szakközépiskola és
Szakiskola
2800 Tatabánya,
I. Béke u. 8.

Mûszaki szakoktató
ruhaipari szakirány
Határozott idejû,
fõállású.

Angol tanár
Határozott idejû, rész-
foglalkozású.

Fõiskolai v.

Egyetemi v.

ÁEI: 2009. szeptember 1.
Pbhi: megjelenéstõl számított
2 hét.
Pehi: határidõt követõ 1 hét.
Ill: Kjt. szerint.
Étkh-t biztosítunk.
Pc/f: Farkas Lászlóné igazgató
Telefon: (34) 512-340
Fax: (34) 512-346
E-mail: suli504@mikes-tba-
nya.sulinet.hu

Tiszanána-Kömlõ
Általános Iskola és
Óvoda Székhely
Iskolája Tiszanána
Általános Iskola
3385 Tiszanána,
Hunyadi út 1.

Fejlesztõ–bármely
szakos pedagógus
Határozatlan idejû
közalkalmazotti jogvi-
szony.
Lf: SNI-s tanulók
oktatása

Fõiskola
Fejlesztõ pedagógus,
magyar állampolgárság,
büntetlen elõélet.

ÁEI: 2009. augusztus 17.
Teljes munkaidõ.
Ill: Kjt. szerint.
Pbhi: 2009. július 15.
Pehi: 2009. július 30.
Csatolandó: szakmai ön., b., om.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani. Kérjük a borítékon fel-
tüntetni a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot:
1266/2009., valamint a munka-
kör megnevezését: Fejlesz-
tõ–bármely szakos pedagógus
Pc: Tiszanána-Kömlõ Általános
Iskola és Óvoda
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Általános Iskola Alap-
fokú Mûvészetoktatási
és Pedagógiai-Szakmai
Szolgáltató Intézmény,
Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat
3580 Tiszaújváros,
Alkotmány köz 2.

Vándor Sándor
Zeneiskola
Zenetanár

Fõiskola, zenetanár,
zongora szak

ÁEI: 2009. augusztus 1.
Pbhi: 2009. július 15.
Pehi: 2009. július 25.
Határozott idejû közalkalmazotti
jogviszony.
Ill: Kjt. szerint.
Csatolandó: ön., om., b., orvosi
alkalmasság.
Pc: Általános Iskola Alapfokú
Mûvészetoktatási és Pedagógiai-
Szakmai Szolgáltató Intézmény,
Egységes Pedagógiai Szakszol-
gálat Igazgatója
f: Általános Iskola Alapfokú
Mûvészetoktatási és Pedagógiai-
Szakmai Szolgáltató Intézmény,
Egységes Pedagógiai Szakszol-
gálat
Kulcsár Albert igazgató
Telefon: (49) 544-530

Egyéb

Általános Iskola Alap-
fokú Mûvészetoktatási
és Pedagógiai-Szakmai
Szolgáltató Intézmény,
Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat
3580 Tiszaújváros,
Alkotmány köz 2.

Mérei Ferenc Egységes
Pedagógiai
Szakszolgálat
2 fõ pszichológus

Logopédus

Egyetem, pszichológia

Fõiskola, logopédus,
gyógypedagógus

ÁEI: 2009. augusztus 1.
Pbhi: 2009. július 15.
Pehi: 2009. július 25.
Határozott idejû közalkalmazotti
jogviszony.
Ill: Kjt. szerint.
Csatolandó: ön., om., b., orvosi
alkalmasság.
Pc: Általános Iskola Alapfokú
Mûvészetoktatási és Pedagógiai-
Szakmai Szolgáltató Intézmény,
Egységes Pedagógiai Szakszol-
gálat Igazgatója
f: Általános Iskola Alapfokú
Mûvészetoktatási és Pedagógiai-
Szakmai Szolgáltató Intézmény,
Egységes Pedagógiai Szakszol-
gálat
Kulcsár Albert igazgató
Telefon: (49) 544-530
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Pályázati felhívás
kulturális intézmények vezetõi és más közalkalmazotti álláshelyeinek betöltésére

A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen elõ-
írt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény és annak végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet tartalmazza.

Rövidítések:

adv: hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez, illetve
betekintésre jogosultak általi megismeréséhez
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
b: 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
étkh: étkezési hozzájárulás
f: felvilágosítás
ff: felsõfokú
héfe: helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelések
ill: illetmény
k: képzettség
má: magyar állampolgárság
mszv: munkaköri szakvizsga
om: képesítést igazoló hiteles oklevélmásolat
ny: nyilatkozat a pályázat a képviselõ-testület nyilvános vagy zárt ülésén történõ tárgyalásáról
ön: önéletrajz
p: pótlék
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pc: pályázat címzése
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
pr: program
sz: szakmai
szev: szakirányú egyetemi végzettség
szfv: szakirányú felsõfokú végzettség
szgy: szakmai gyakorlat
szl: szolgálati lakás
szv: szakvizsga
tt: tudományos tevékenység
vgy: vezetõi gyakorlat
vp: vezetõi pótlék
vpr: vezetési program

A pályázatot meghirdetõ szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1 2 3 4

Borsodnádasdi
Általános Mûvelõdési
Központ Igazgatója
3671 Borsodnádasd,
Köztársaság út 11.
Telefon: (48) 542-503

Borsodnádasdi
ÁMK Közösségi Ház
és Könyvtár Intézmény-
egység
Intézményegység-
vezetõ
Lényeges feladatai:
az ÁMK Közösségi
Ház és Könyvtár Intéz-
ményegység vezetõi
feladatainak ellátása,
a település mûvelõdési,

Ff. (fõiskolai, egyetemi
szintû) v. és szakkép-
zettség, 5 év szgy., bün-
tetlen elõélet.

ÁEI: 2009. augusztus 24.
A megbízás 5 évre, 2014. július
31-ig szól.
Pbhi: a KSzK honlapján történõ
megjelenést követõ 30. nap.
Pehi: a Pbhi-t követõ 30 napon
belül.
Ill: Kjt. szerint.
Csatolandó: sz.ön., hiteles om.,
b., adv.
A pályázatot zárt borítékban kell
benyújtani. A borítékon kérjük
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kulturális feladatainak
szervezése.

feltüntetni „ÁMK Közösségi
Ház és Könyvtár Intézményegy-
ség, intézményegység-vezetõ”
Pc: ÁMK igazgatója
f: ÁMK Móra Ferenc Általános
Iskola

Bükkábrány Község
Képviselõ-testülete
3422 Bükkábrány,
Vörös Hadsereg út 32.
Telefon: (49) 535-022,
vagy (70) 387-1494

Bükkábrányi Általános
Mûvelõdési Központ
3422 Bükkábrány,
Béke út 37.
Igazgató

Fõiskolai vagy egyete-
mi pedagógiai v., 5 év
pedagógiai gyakorlat.
Elõny: magasabb vgy.,
közoktatás-vezetõi
szakvizsga

ÁEI: 2009. augusztus 1.
A megbízás 5 tanítási évre,
2014. július 31-ig szól.
Pbhi: a KSzK honlapján történõ
megjelenést követõ 30. nap.
Pehi: 2009. július 30.
Ill: Kjt. szerint.
Csatolandó: b., om., sz.ön., vpr.
Pc: Tóth-Móricz Péter polgár-
mester
Bükkábrány, Polgármesteri
Hivatal

Helyesbítés

A Magyar Természettudományi Múzeum fõigazgatója által meghirdetett, az Oktatási és Kulturális Közlöny 2009. évi
13. számában (2058–59. oldal) megjelent Természettudományi Informatikai, Dokumentációs és Képzési Központ, vala-
mint a Természetismereti Tudásközpont vezetõi pályázatok esetében a pályázóval szemben nem követelmény a tudomá-
nyos minõsítés megléte.
A pályázati kiírás egyéb feltételei változatlanok.

Matskási István s. k.,
fõigazgató
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Kondorosi Ferenc

A VILÁG VÉGVESZÉLYBEN?
A NEMZETKÖZI JOG ÚJ KÉRDÉSEI

címû kötetét

Válságban van-e a világ? Netán végveszélyben? Rémisztõ, fellengzõs, fantasztikus regényt ígérõ a cím, de
az utána következõ sorok kijózanítanak.
Jogról, jogi megközelítésrõl, a nemzetközi jog erejérõl, hatásáról – s a kihívások súlya alatt valljuk meg –,
gyengeségeirõl ír a könyv szerzõje, aki nem ígér könnyû olvasmányt, de optimista, mivel bízik a jogot létre-
hozó kultúra megtartó hatásában és a jogi normákat vezérlõ értékekben.
A szerzõi hitvallás zárógondolata pedig nem más, mint hogy a jog hidat teremt a civilizációk között.

A kötet 142 oldal terjedelmû, ára 4410 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám
alatti Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest VIII., Somogyi
Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS

Megrendelem

Kondorosi Ferenc

A VILÁG VÉGVESZÉLYBEN?
A NEMZETKÖZI JOG ÚJ KÉRDÉSEI

címû, 142 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 4410 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: .................................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ..............................................................................................................................................

Utca, házszám: ..................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: .........................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ............................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai
úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette a

KOSSUTH-, ÁLLAMI ÉS SZÉCHENYI-DÍJASOK
1948–2008

címû könyvet

Másodszor rendezte kötetté a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a Kossuth-, Állami és Széchenyi-díjjal
kitüntetettek névsorát, illetve a díjakkal kapcsolatos jogszabályokat, dokumentumokat. A 2008-as kiadásnak
tehát szerves, tartalmi elõzménye az 1998-ban, a Kossuth-díj alapításának 50. évfordulója alkalmából meg-
jelent, de kereskedelmi forgalomba nem került, A Kossuth-díj, az Állami Díj és a Széchenyi-díj fél év-
százada címû kislexikon. Annak elõtte, 1988-ban látott napvilágot az Akadémiai Kiadó és a Magyar Nép-
köztársaság Minisztertanácsának közös gondozásában a Kossuth-díjasok és állami díjasok almanachja
1948–1985 címû munka. A sorrendben harmadik, összegzõ könyv idõszerûségét is az évforduló adja: hatvan
évvel ezelõtt, 1948-ban adták át az elsõ Kossuth-díjakat.
A könyv közreadásában az a szándék vezette a kiadót és a szerkesztõket, hogy az olvasó teljes áttekintést
kapjon hat évtized Kossuth-, állami és Széchenyi-díjasairól, e rangos elismerések alapításának és oda-
ítélésének körülményeirõl.

A két kötet 550 oldal terjedelmû, ára 19 900 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám
alatti Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest VIII., Somogyi
Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS

Megrendelem a

KOSSUTH-, ÁLLAMI ÉS SZÉCHENYI-DÍJASOK
1948–2008

címû, 550 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 19 900 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: .................................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ..............................................................................................................................................

Utca, házszám: ..................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: .........................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ............................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai
úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Dr. Bócz Endre

Büntetõeljárási jogunk kalandjai
Sikerek, zátonyok és vargabetûk

címû könyvét

Az olvasó olyan tudományos munkát tart a kezében, amelynek legfõbb tárgya a büntetõeljárási jog, a büntetõeljárás és
kisebb mértékben a kriminalisztika. Így jelenik meg a büntetõeljárási jog tudományának és kodifikációjának története is.
Bócz Endre több síkon elemzi a büntetõeljárás tárgyköreit. Az egyik a kodifikáció- és tudománytörténeti aspektus. Ezen
belül ismerteti az 1808. évi francia kódexek Európára kiterjedõ hatásait, ideértve az 1896. évi magyar Bûnvádi Perrend-
tartást is. A munka külön érdekessége és értéke a nálunk úgyszólván ismeretlen cári orosz kodifikálás történetének, az
1864. évi kódexnek és elõzményeinek bemutatása.
A mû másik kiterjedt tárgykörét a nyomozás adja. A szerzõ rámutat itt olyan jelenségekre, amelyeknek ritkán jártunk
utána a jogi elemzés során. Ilyenek pl. a nyomozásról mint a büntetõeljárás önálló szakaszáról vallott nézetek, illetõleg
az azt kifejezõ intézmények.
A szerzõ az ügyész, a közvádló szerepkörébe szõve foglalkozik a bizonyítás kérdéseivel. Itt elsõsorban a fogalmak
– mint a „bizonyítás”, „történés”, „tény”, „felderítés” – tisztázására törekszik. Nem mulasztja el szóvá tenni a bûnügyi
technika jelentõségét, a bizonyításban vitt fejlesztõ szerepét és a kriminalisztikai képzés hiányosságait. Figyelmet szen-
tel a nyomozásbeli tényfeltárás (bizonyítás) terjedelmének. Felhívja a figyelmet a nyomozási, vizsgálati szakaszban
fenyegetõ egyoldalúság veszélyeire, fõként arra, hogy az ezt követõ döntés befolyásolására alkalmas.
Az olvasó természetesen maga dönti el, mit tart a bemutatott mûbõl a legtanulságosabbnak.

A kötet 224 oldal terjedelmû, ára 3990 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti
Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail:
megrendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Dr. Bócz Endre

Büntetõeljárási jogunk kalandjai
Sikerek, zátonyok és vargabetûk

címû, 224 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 3990 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: .................................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ..............................................................................................................................................

Utca, házszám: ..................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: .........................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ............................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai
úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

A magyar jogtudomány klasszikusai sorozatában

Beöthy Zsigmond

ELEMI MAGYAR KÖZJOG

címû kötetét

Az Elemi magyar közjog – amely az elsõ magyar nyelvû közjogi összegzés – 1846-ban látott napvilágot. Két
részre tagolódik: Magyarország polgári alkotmányára és közigazgatására, s ezen belül a 104 paragrafusra
tagozódó institúciók világos szerkezetben, kifejezõ fogalmakkal jelenítik meg az intézményrendszert. Azért
is becses értékû e szintézis, mert a klasszikusan átmeneti, polgári átalakulás elõtti monarchiát mutatja be
a szerzõ, Beöthy Zsigmond (1819–1896), aki kezdetben közigazgatási pályán tevékenykedett, majd pálya-
futását 1883-ban, nyugállományba vonulásakor királyi táblai tanácselnökként fejezte be. Szakirodalmi
munkásságáért számos kitüntetésben részesült. E közjogi kuriózumot a magyar jogtörténet, jogi kultúra iránt
érdeklõdõk figyelmébe ajánljuk.

A kötet 142 oldal terjedelmû, ára 3150 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Köz-
löny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti
Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-mail: megrendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS

Megrendelem

Beöthy Zsigmond

ELEMI MAGYAR KÖZJOG

címû, 142 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3150 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: .................................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ..............................................................................................................................................

Utca, házszám: ..................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: .........................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ............................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai
úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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