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JOGSZABÁLYOK

A Kormány 30/2010. (II. 19.) Korm. rendelete
az egyházi közoktatási intézményfenntartókat

megilletõ, a 2008. évi önkormányzati közoktatási
támogatást kompenzáló közoktatási kiegészítõ

támogatás összegérõl

A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésének vég-
rehajtásáról szóló 2009. évi CXXIX. törvény 9. § (5) be-
kezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány
35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkör-
ében eljárva a Kormány a következõket rendeli el:

1. §

Az 1999. évi LXX. törvénnyel kihirdetett, a Magyar
Köztársaság és az Apostoli Szentszék között a Katolikus
Egyház magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékeny-
ségének finanszírozásáról, valamint néhány vagyoni ter-
mészetû kérdésrõl 1997. június 20-án, Vatikánvárosban
aláírt Megállapodás I. 2. Cikke, valamint az egyházak hit-
életi és közcélú tevékenységének anyagi feltételeirõl szóló
1997. évi CXXIV. törvény 2008. december 31-én hatályos
6. §-a szerint az egyházi közoktatási intézményfenntartó-
kat 3 283,8 millió forint egyszeri – a 2008. évi önkormány-
zati közoktatási támogatást kompenzáló – közoktatási ki-
egészítõ támogatás illeti meg.

2. §

E rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép ha-
tályba, és 2010. június 30. napján hatályát veszti.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

Az egészségügyi miniszter 5/2010. (II. 16.) EüM
rendelete

az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési
Tanács szervezetérõl és mûködésérõl

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. §
(2) bekezdés j) pontjában és a 17. § tekintetében az egész-
ségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekez-
dés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egész-
ségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 161/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. §

(1) Az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési
Tanács (a továbbiakban: ESZTT)

a) Tanács testületbõl (a továbbiakban: Tanács),
b) a (2) bekezdés szerinti albizottságokból (a továbbiak-

ban: albizottságok), valamint
c) a Tanács által egyes meghatározott feladatok ellátásá-

ra létrehozott munkabizottságokból
áll.

(2) AZ ESZTT albizottságai a következõk:
a) Nemzeti Vizsgabizottság (a továbbiakban: NVB),
b) Egészségügyi Minõsítõ Bizottság (a továbbiakban:

EMB),
c) Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Bizott-

ság (a továbbiakban: ESZTB).
(3) Az ESZTT a feladat- és hatásköreit
a) a Tanács,
b) az albizottságok
útján gyakorolja.
(4) A Tanács, az albizottságok és a munkabizottságok

mûködési rendjét az ESZTT ügyrendje (a továbbiakban:
ESZTT ügyrendje) határozza meg, amelyet az egészség-
ügyért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) hagy
jóvá.

2. §

(1) Az ESZTT tagjait ötévenként a miniszter
az a)–g) pontban meghatározott szervezetek és intézmé-
nyek által javasolt személyek közül bízza meg, oly módon,
hogy

a) az egészségügyi felsõfokú szakirányú szakképzés-
ben, továbbképzésben részt vevõ felsõoktatási intézmé-
nyek általános orvosképzést folytató karait összesen 4 fõ,

b) az egészségügyi felsõfokú szakirányú szakképzés-
ben, továbbképzésben részt vevõ felsõoktatási intézmé-
nyek fogorvos- és gyógyszerészképzést folytató karait, va-
lamint az orvos- és egészségtudomány képzési területen
BSc képzést folytató intézményeket összesen 4 fõ,

c) az egészségügyi dolgozók alap-, közép- és felsõfokú
szakképzését folytató intézményeket összesen 2 fõ,

d) a Magyar Orvosi Kamarát, a Magyar Gyógyszerészi
Kamarát és a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kama-
rát 1-1 fõ,

e) a Szakmai Kollégiumok Elnöki Tanácsát 2 fõ,
f) a Magyar Kórházszövetséget 1 fõ,
g) a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsé-

gét 1 fõ
képviselje.

(2) Az ESZTT tagjai közül az ESZTT elnökét és alelnö-
két a miniszter jelöli ki.

(3) Az ESZTT tagjait a miniszter – a (8) bekezdésben
meghatározott kivétellel – öt éves idõtartamra bízza meg.
Az ESZTT tagjai e tisztségre legfeljebb egy alkalommal
ismételten megbízhatóak.

(4) Az ESZTT-ben viselt tagság megszûnik, ha
az ESZTT tagja

a) megbízása lejár,
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b) meghal,
c) tagságáról lemond,
d) megbízását visszavonják,
e) képviseleti jogosultsága, jogviszonya, tagsága meg-

szûnik az általa képviselt intézménynél, szervezetnél.
(5) A megbízás visszavonására az ESZTT tesz javasla-

tot, ha valamely tagja fél éven keresztül a tagsági vi-
szonnyal összefüggõ feladatait nem látja el, vagy a Tanács
három egymást követõ ülésén nem vesz részt.

(6) Az (1) bekezdés szerinti szervezetek, intézmények
a) az ESZTT tagja ESZTT-ben viselt tagsága (4) bekez-

dés a) pontja szerinti megszûnését megelõzõ 45 napon be-
lül,

b) az ESZTT tagja ESZTT-ben viselt tagsága (4) bekez-
dés b)–e) pontja szerinti megszûnését követõ 15 napon be-
lül
tesznek javaslatot a miniszternek az ESZTT új tagjának
személyére.

(7) A miniszter az ESZTT tagja ESZTT-ben viselt tag-
sága (4) bekezdés a) pontja szerinti megszûnését megelõzõ
30 napon belül gondoskodik az ESZTT új tagjainak és
tisztségviselõinek megbízásáról, kijelölésérõl. Az ESZTT
tagja ESZTT-ben viselt tagsága a (4) bekezdés a) pontja
szerint az ESZTT új tagjainak megbízásával egyidejûleg
szûnik meg abban az esetben is, ha a megbízás idõtartama
így a (3) vagy a (8) bekezdés szerinti idõtartamot
meghaladja.

(8) A miniszter az ESZTT tagja ESZTT-ben viselt tag-
sága (4) bekezdés b)–e) pontja szerinti megszûnését köve-
tõ 30 napon belül gondoskodik az ESZTT új tagja megbí-
zásáról, szükség esetén új tisztségviselõje kijelölésérõl.
Ebben az esetben az ESZTT új tagjának a megbízatási idõ-
tartama az (1) bekezdés szerinti öt éves idõtartam lejártáig
tart.

3. §

(1) A Tanács az ESZTT tagjaiból áll, a Tanács elnöke
az ESZTT elnöke, alelnöke az ESZTT alelnöke.

(2) A Tanács ülését az elnök hívja össze és vezeti. A Ta-
nács ülését az elnök köteles összehívni, ha azt a tagok
2/3-a írásban kezdeményezi. A Tanács elnökét akadályoz-
tatása esetén a Tanács alelnöke helyettesíti teljes jogkör-
rel. A Tanács ülése határozatképes, ha azon tagjainak több
mint fele jelen van. A tanácsi tagságból adódó szavazati
jogosultság és a tagsággal járó kötelezettség személyre
szól.

(3) A Tanács ülésén tanácskozási joggal részt vehet
az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továb-
biakban: Eütv.) 117. § (4) bekezdésében foglaltakon túl-
menõen a Magyar Tudományos Akadémia Orvosi Osztá-
lya, az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hi-
vatal, az Egészségügyi Tudományos Tanács, a Magyar
Rezidens Szövetség és a Hallgatói Önkormányzat képvi-
selõje. A Tanács ülésén tanácskozási joggal részt vehet to-

vábbá a Tanács elnöke által eseti jelleggel felkért személy
vagy szerv képviselõje.

(4) A Tanács szükség szerint, de évente legalább négy
alkalommal ülésezik. A Tanács üléseirõl az ülést követõ
8 napon belül az ülésen meghozott döntéseket is tartalma-
zó emlékeztetõ készül.

4. §

(1) Az ESZTT a feladat- és hatásköreit – jogszabály el-
térõ rendelkezése hiányában – a Tanács útján gyakorolja.

(2) A Tanács az (1) bekezdés szerinti feladat- és hatás-
körök gyakorlásán túlmenõen:

a) meghatározza az ESZTT ügyrendjét és saját munka-
tervét, jóváhagyja az albizottságok és a munkabizottságok
munkatervét,

b) közremûködik az egészségügyi ágazati képzés szak-
mai feltételei egységes elveinek és programjainak
meghatározásában,

c) állást foglal a munkaerõ-piaci elõrejelzések, az elhe-
lyezkedési statisztikai adatok és az egészségügyi ágazati
képzésre jelentkezõk szakterületi megoszlása alapján ké-
szített szakterületi prioritások kidolgozásával az egészség-
ügyi ágazati képzés keretében résztvevõk létszámfejlesz-
tésének elveirõl, feltételeirõl,

d) véleményezi
da) az egészségügyi ágazati képzés átalakításának, fej-

lesztésének, támogatásának szakmai koncepcióját,
db) valamennyi, az egészségügyi ágazati képzést érintõ

jogszabály tervezetét,
dc) az egészségügyi felsõoktatási alap- és mesterképzé-

sek szakalapítási és szakindítási kezdeményezését,
e) javaslatot tesz
ea) az egészségügyi ágazati képzés területén a teljesít-

mények értékelésének rendszerére,
eb) azokra a szakterületekre, amelyeken egészségügyi

ágazati képzés szervezhetõ,
ec) az egészségügyi intézmények szak- és továbbképzõ

helyként történõ elismerésének, valamint a továbbképzési
programok elfogadásának szakmai szempontjaira,

ed) a szakmai kollégium állásfoglalásának figyelembe-
vételével az adott szakmában a szakképzést végzõ és szak-
képzést vezetõ oktatóhoz rendelhetõ szakorvos- és szak-
gyógyszerész jelöltek maximális, továbbá a szakorvos je-
lölt által ellátandó betegek, beavatkozások és tevékenysé-
gek minimális számára,

ee) az egészségügyi ágazati képzést érintõ jogszabály
(jogszabályok) megalkotására, módosítására,

f) elemzi és értékeli az egészségügyi képzés, szakkép-
zés, a felsõfokú szakirányú szakképzés és a továbbképzés
helyzetét.

(3) A Tanács az Eütv. 116/C. § (7) bekezdése szerinti el-
lenõrzés során egészségügyi szakmai szakkérdésben szak-
értõként a szakmai kollégiumokat veheti igénybe.
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5. §

(1) Az ESZTT a feladat- és hatásköreit – ha jogszabály
így rendelkezik – az albizottságok útján gyakorolja. Az al-
bizottságok – a Tanács erre vonatkozó döntése alapján –
részt vesznek a Tanács döntéseinek az elõkészítésében.

(2) Az (1) bekezdés szerinti feladat- és hatáskörök gya-
korlása során, a döntések meghozatalában ügydöntõ jel-
leggel az albizottságoknak csak azon tagja vehet részt, aki
egyidejûleg az ESZTT-nek is tagja.

(3) Az albizottságok tagjainak megbízatása a 2. § (1) be-
kezdése szerinti öt éves idõtartam lejártáig tart.

(4) Az albizottságokban betöltött tagság megszûnik, ha
a tag

a) – ESZTT tag esetén – ESZTT tagsága megszûnik,
b) megbízása lejár,
c) meghal,
d) tagságáról lemond,
e) megbízását visszavonják,
f) az albizottság adott évben tartott üléseinek több mint

a felén nem vett részt.

6. §

(1) Az albizottságok meghatározzák éves munkatervü-
ket. Az albizottságok ülése határozatképes, ha azon ügy-
döntõ részvételi joggal rendelkezõ tagjainak több mint fele
jelen van.

(2) Az albizottságokat annak elnökei vezetik és képvi-
selik. Az albizottságok elnökei szükség szerint munkater-
ven kívüli ülést is összehívhatnak. Az albizottságok elnö-
kei az albizottságok tagjai egyharmadának kezdeménye-
zésére kötelesek az albizottságok ülését összehívni.

(3) Az albizottságok üléseirõl az ülést követõ 8 napon
belül az ülésen meghozott döntéseket is tartalmazó emlé-
keztetõ készül.

(4) Az albizottságok tevékenységükrõl évente beszá-
molnak az ESZTT-nek.

7. §

(1) Az NVB elnökbõl és 4 tagból áll. Az NVB elnökét
az ESZTT tagjai közül az ESZTT elnökének javaslatára,
az NVB tagjait az egészségügyi felsõfokú szakirányú
szakmai képzést lezáró szakvizsgáztatásra jogosultak
szakvizsgáztatói névjegyzékébõl a miniszter bízza meg.

(2) A miniszter az NVB 2 tagját az ESZTT tagjai közül
bízza meg.

(3) Az ESZTT az Eütv. 117. § (1) bekezdés b) pont
ba) alpontjában meghatározott szakvizsgákkal kapcsola-
tos feladatai körében a következõ feladatokat az NVB
útján gyakorolja:

a) minden év február 15-éig és augusztus 15-éig kijelöli
és közzéteszi a jelentkezés és az állami szakvizsga idõ-
pontjait (vizsganaptár),

b) mûködteti a jelöltek vizsgáztatását végzõ állami
szakvizsga bizottságokat,

c) gondoskodik az egészségügyi felsõfokú szakirányú
szakmai képzésben szerzett szakvizsga bizonyítványok és
az egészségügyi szakirányú szakmai képzésben szerzett
bizonyítványok kiállításáról.

(4) Az ESZTT az egészségügyi szakirányú szakmai
képzéssel és egészségügyi szakirányú szakmai továbbkép-
zéssel kapcsolatos nyilvántartás vezetési feladatait
az NVB útján gyakorolja.

8. §

(1) Az EMB 17 tagból áll, tagjait a miniszter bízza meg
úgy, hogy abban

a) az egészségügyi ágazati szakmai képzésben részt ve-
võ felsõoktatási intézményeket 6 tag,

b) az MTA Orvosi Osztályát 1 tag,
c) az egészségügyi dolgozók alap-, közép- és felsõfokú

szakképzését koordináló intézményt 1 tag,
d) a Magyar Orvosi Kamarát 1 tag,
e) a Magyar Gyógyszerészi Kamarát 1 tag,
f) a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarát 1 tag,
g) a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsé-

gét 1 tag,
h) a szakmai kollégiumokat 4 tag,
i) a Magyar Rezidens Szövetséget 1 tag

képviselje.
(2) A miniszter az EMB 4 tagját az ESZTT tagjai közül
bízza meg. Az EMB elnökét a miniszter jelöli ki az EMB
azon tagjai közül, akik az ESZTT-nek is tagjai.

(3) Az EMB szükség szerint, de legalább évente két al-
kalommal ülésezik. Az EMB állásfoglalásának kialakítá-
sában, javaslatának kidolgozásában szavazati joggal nem
vehet részt az EMB azon tagja, aki vagy akinek a hozzátar-
tozója az adott ügyben érintett intézménnyel munkavég-
zésre irányuló jogviszonyban vagy más anyagi ellenszol-
gáltatással járó szerzõdéses jogviszonyban áll, továbbá az,
akitõl az ügy tárgyilagos megítélése nem várható el.

9. §

(1) Az ESZTB 5 tagból áll, tagjait a miniszter bízza meg
úgy, hogy abban

a) az egészségügyi dolgozók alap-, közép- és felsõfokú
szakképzését és továbbképzését koordináló intézményt
1 tag,

b) a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarát 1 tag,
és
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c) a nem felsõfokú egészségügyi szakképzést végzõ in-
tézményeket 3 tag

képviselje.
(2) A miniszter az ESZTB legalább 3 tagját az ESZTT

tagjai közül bízza meg. Az ESZTB elnökét a miniszter je-
löli ki azon tagok közül, akik az ESZTT-nek is tagjai.

(3) Az ESZTB szükség szerint, de évente legalább hat
alkalommal ülésezik.

(4) Az ESZTT az ESZTB útján gyakorolja a következõ
feladatokat:

a) felkérésre véleményezi a külföldön szerzett szakdol-
gozói bizonyítványok és oklevelek elismerését, melyre
a külön jogszabályban meghatározott országos szakértõi
névjegyzékben szereplõ személyeket kérhet fel,

b) ellenõrzi a nem felsõoktatási szintû egészségügyi
képzések, szakképzések és továbbképzések támogatásával
kapcsolatos pályázatok megvalósulását,

c) javaslatot dolgoz ki a szakmai kamarák és szakmai
kollégiumok véleményének kikérését követõen az egész-
ségügyi szakirányú szakmai képzés elméleti és gyakorlati
követelményrendszerére.

10. §

(1) A Tanács saját tagjai közül legalább 3 tagból álló
munkabizottságokat hozhat létre.

(2) A munkabizottságok – a Tanács vagy az albizottsá-
gok erre vonatkozó döntése alapján – részt vesznek a Ta-
nács vagy az albizottságok döntéseinek elõkészítésében

.
11. §

(1) Az ESZTT mûködését – a miniszter által vezetett
minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) szervezeti
egységeként, a minisztérium szervezeti és mûködési sza-
bályzatában foglaltaknak megfelelõen mûködõ – ESZTT
Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) segíti.

(2) A Hivatal
a) gondoskodik a Tanács ülésének összehívásával kap-

csolatos teendõkrõl, a Tanács ülésének elõkészítésérõl,
a Tanács ülése emlékeztetõjének az elkészítésérõl és 2 pél-
dányának megõrzésérõl,

b) ellátja az ESZTT ügyrendje által a hatáskörébe utalt
ügyviteli feladatokat,

c) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogsza-
bály a feladatkörébe utal.

12. §

(1) Az ESZTT mûködése személyi és dologi költségei-
nek fedezetérõl a minisztérium költségvetési fejezetén
belül kell gondoskodni.

(2) Az ESZTT tagjai tevékenységükért tiszteletdíjban
részesülnek. A tiszteletdíj mértékét és fizetésének gyakori-
ságát a miniszter határozza meg.

13. §

Ez a rendelet 2010. február 28-án lép hatályba.

14. §

(1) Az ESZTT tagjainak megbízásáról a miniszter
az e rendelet hatálybalépését követõ 30 napon belül intézke-
dik. A 2. § (1) bekezdésében meghatározott szervezetek és
intézmények az e rendelet hatálybalépését követõ 15 napon
belül tesznek javaslatot a miniszternek az ESZTT tagjaira.

(2) Az ESZTT-nek az Egészségügyi Szakképzési és To-
vábbképzési Tanács szervezetérõl és mûködésérõl szóló
10/1998. (XII. 11.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.)
alapján megbízott tagjai az ESZTT (1) bekezdés szerinti
tagjainak megbízásáig látják el feladataikat.

15. §

Hatályát veszti az R.

16. §

(1) 2010. április 1-jén hatályát veszti a 14. §, a 15. § és
a 17. §.

(2) Ez a § az (1) bekezdésben meghatározott napot kö-
vetõ napon hatályát veszti.

17. §

Nem lép hatályba az otthoni szakápolási tevékenység-
rõl szóló 20/1996. (VII. 26.) NM rendelet módosításáról
szóló 26/2009. (VIII. 5.) EüM rendelet 2. § (2) bekezdé-
sének az otthoni szakápolási tevékenységrõl szóló
20/1996. (VII. 26.) NM rendelet 2. § (3) bekezdés
e) pontját megállapító rendelkezése.

Dr. Székely Tamás s. k.,
egészségügyi miniszter
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A szociális és munkaügyi miniszter 2/2010. (II. 16.)
SZMM rendelete

a felnõttképzési tevékenység megkezdésének
és folytatásának részletes szabályairól

A felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvény 4. §
(3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl
szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § g) pontjá-
ban meghatározott feladatkörömben eljárva – a 6–7. § te-
kintetében a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl
szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel
egyetértésben – a következõket rendelem el:

1. §

E rendelet hatálya kiterjed:
a) a felnõttképzésrõl szóló törvény szerinti felnõttkép-

zési tevékenységet folytató jogi személyekre, jogi szemé-
lyiség nélküli gazdasági társaságokra, egyéni vállalkozók-
ra és egyéb jogalanyokra (a továbbiakban együtt: felnõtt-
képzési intézmény),

b) a Foglalkoztatási és Szociális Hivatalra (a továbbiak-
ban: Hivatal),

c) az 1. mellékletben meghatározott regionális munka-
ügyi központokra,

d) a felnõttképzésrõl szóló törvény szerinti belsõ kép-
zést folytató intézményre.

2. §

A felnõttképzési intézmény a felnõttképzési tevékeny-
ség megkezdésére és folytatására akkor jogosult, ha

a) a cég- vagy egyéb közhitelû nyilvántartásba beje-
gyezték,

b) rendelkezik a felnõttképzésrõl szóló törvény szerinti
képzési programmal, és

c) képzési programja az Országos Képzési Jegyzékben
szereplõ szakképesítés megszerzésére irányuló képzés
szervezése esetén megfelel a külön jogszabályban elõírt
követelményeknek.

3. §

(1) A felnõttképzési tevékenység folytatására irányuló
szándékot annál a regionális munkaügyi központnál kell
bejelenteni, amelynek illetékességi területén

a) a bejelentést tevõ székhelye van, ennek hiányában
b) a bejelentést tevõ, szabad szolgáltatásnyújtás jogával

rendelkezõ felnõttképzési szolgáltató a felnõttképzési te-
vékenységet gyakorolni kívánja.

(2) Ha a bejelentést tevõ, szabad szolgáltatásnyújtás jo-
gával rendelkezõ felnõttképzési szolgáltató felnõttképzési

tevékenysége több regionális munkaügyi központ illeté-
kességi területére is kiterjed, a bejelentést a felnõttképzési
tevékenység folytatásával érintett bármelyik regionális
munkaügyi központnál meg lehet tenni. A bejelentést fo-
gadó regionális munkaügyi központ értesíti a bejelentéssel
érintett valamennyi regionális munkaügyi központot
az illetékességi területükön folytatott felnõttképzési tevé-
kenységrõl.

(3) Ha a felnõttképzési tevékenység keretében végzett
képzés jellege miatt nem állapítható meg egyértelmûen,
hogy melyik regionális munkaügyi központ jogosult a be-
jelentés fogadására, a bejelentést a Közép-magyarországi
Regionális Munkaügyi Központnál kell megtenni.

4. §

A felnõttképzési tevékenység folytatására irányuló
szándék bejelentését, a bejelentésben foglalt adatok válto-
zását, az új képzés megkezdésére irányuló szándékot,
a már folytatott képzés megszüntetését a 2. melléklet sze-
rinti formanyomtatványon vagy elektronikus ûrlapon
(a továbbiakban együtt: formanyomtatvány) kell elõter-
jeszteni.

5. §

A felnõttképzést folytató intézmények nyilvántartása –
a felnõttképzésrõl szóló törvényben, valamint a szolgálta-
tási tevékenység megkezdésének és folytatásának általá-
nos szabályairól szóló törvényben foglaltak mellett –
tartalmazza

a) a felnõttképzési intézmény cégjegyzékét vagy nyil-
vántartását vezetõ bíróság, hatóság vagy szerv megneve-
zését, és cégjegyzékszámát vagy nyilvántartásba vétele
számát,

b) egyéni vállalkozó esetén a vállalkozó nyilvántartását
vezetõ hatóság megnevezését és a nyilvántartásba vétel
számát,

c) a felnõttképzési intézmény adószámát,
d) a bejelentésben megjelölt adatokban bekövetkezett

változást, a változás idõpontjával,
e) új képzés megkezdése esetén a képzés megnevezését,

a bejelentés idõpontjával,
f) képzés megszüntetése esetén a megszûnõ képzés

megnevezését, a megszüntetés bejelentésének idõpontjá-
val,

g) belsõ képzésként végzett felnõttképzési tevékenység
esetén ennek megjelölését.

6. §

(1) A felnõttképzést folytató intézmények nyilvántartá-
sába való bejegyzésért fizetendõ igazgatási szolgáltatási
díj mértéke kilencezerhatszáztíz forint.
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(2) A tevékenységfolytatási tilalmat kimondó határozat
jogorvoslati díjának mértéke tizenötezerhétszáznegyven
forint, amelyet a jogorvoslati eljárást kezdeményezõ az el-
járás megindításakor köteles megfizetni.

7. §

(1) Az igazgatási szolgáltatási díjat a regionális munka-
ügyi központ által megadott számlaszámra, a jogorvoslati
díjat a Hivatal 10032000-01732630-00000000 számú elõ-
irányzat-felhasználási keretszámlájára kell postai kész-
pénz-átutalási megbízással vagy banki átutalással
megfizetni.

(2) A regionális munkaügyi központ köteles a tevékeny-
ségfolytatási tilalmat kimondó határozat elleni jogorvoslat
díját a jogorvoslati eljárást kezdeményezõnek visszatéríte-
ni, amennyiben a jogorvoslat alaposnak bizonyul.

(3) Az igazgatási szolgáltatási díj a regionális munka-
ügyi központ bevétele. A regionális munkaügyi központ
az igazgatási szolgáltatási díjat egyéb bevételeitõl nyilván-
tartásában elkülönítetten kezeli.

8. §

A regionális munkaügyi központ a felnõttképzést foly-
tató intézmények nyilvántartásának adatait havonta továb-
bítja a szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszter
által vezetett minisztériumnak.

9. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 45. napon lép ha-
tályba.

(2) Az e rendelet hatálybalépése elõtt a felnõttképzést
folytató intézmények nyilvántartásába történõ felvétel,
a nyilvántartásba való bejegyzés érvényességének meg-
hosszabbítása, illetve az ismételt nyilvántartásba vétel
iránt benyújtott és el nem bírált kérelmek az e rendelet sze-
rinti bejelentésnek minõsülnek. Ez a bekezdés az e rende-
let hatálybalépését követõ negyedik hónap elsõ napján
hatályát veszti.

(3) Hatályát veszti a felnõttképzést folytató intézmé-
nyek nyilvántartásba vételének részletes szabályairól

szóló 48/2001. (XII. 29.) OM rendelet. Ez a bekezdés
az e rendelet hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

10. §

Ez a rendelet a belsõ piaci szolgáltatásokról szóló, 2006.
december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv 9–11. és 16. cikkének való megfelelést szolgálja.

Dr. Herczog László s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter

1. melléklet a 2/2010. (II. 16.) SZMM rendelethez

A felnõttképzést folytató intézmények nyilvántartását
vezetõ állami foglalkoztatási szervek

1. Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Köz-
pont, Budapest

Illetékességi területe: Budapest fõváros, Pest megye
2. Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ, Békés-

csaba
Illetékességi területe: Csongrád megye, Bács-Kiskun

megye, Békés megye
3. Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ, Nyír-

egyháza
Illetékességi területe: Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagy-

kun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
4. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Köz-

pont, Miskolc
Illetékességi területe: Borsod-Abaúj-Zemplén megye,

Heves megye, Nógrád megye
5. Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ, Pécs
Illetékességi területe: Somogy megye, Baranya megye,

Tolna megye
6. Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ,

Székesfehérvár
Illetékességi területe: Veszprém megye, Fejér megye,

Komárom-Esztergom megye
7. Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ,

Szombathely
Illetékességi területe: Gyõr-Moson-Sopron megye, Vas

megye, Zala megye
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2. melléklet a 2/2010. (II. 16.) SZMM rendelethez

Bejelentés

A bejelentés: felnõttképzési tevékenység megkezdésére
a bejelentésben foglalt adatok változására
felnõttképzési tevékenység keretében új képzés megkezdésére
felnõttképzési tevékenység keretében folytatott képzés megszüntetésére

vonatkozik.
(Adatváltozás esetén a bejelentés 1. pontját és az adatváltozással érintett pontokat kell kitölteni.)
A bejelentésben foglalt adatok változása, új képzés megkezdése vagy képzés megszüntetése esetén a bejelentést tevõ
nyilvántartási száma: ..........

1. A bejelentést tevõ közhiteles nyilvántartás szerinti megnevezése: ...............................................................................
............................................................................................................................................................................................
Hivatalosan rövidített neve: ...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Székhelye: ..........................................................................................................................................................................
Levelezési címe: .................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Telefonszáma: ...................................................................... Faxszáma: .........................................................................
E-mail címe:........................................................................................................................................................................
A felnõttképzési tevékenység végzésének telephelye (telephelyei): .................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
(postai irányítószám, helység, út, utca, tér, házszám)

A bejelentést tevõ intézmény vezetõjének neve:
Közoktatási intézmény esetén az intézmény OM azonosítója:
A bejelentést tevõ adószáma:
2. A bejelentést tevõ
a) cégjegyzékét vagy nyilvántartását vezetõ bíróság, hatóság vagy szerv megnevezése és cégjegyzékszáma vagy a nyil-
vántartásba vétel száma:
b) egyéni vállalkozó esetén a vállalkozó nyilvántartását vezetõ hatóság megnevezése és a nyilvántartásba vétel száma:
3. A felnõttképzési tevékenységet határon átnyúló szolgáltatóként folytatom:

Igen Nem
4. Határon átnyúló felnõttképzési szolgáltatás esetén:
a) a szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkezõ felnõttképzési szolgáltatót – a honossága szerinti EGT államban –
nyilvántartó szerv megnevezése és a szolgáltató nyilvántartási száma: ...........................................................................
b) a szolgáltató állampolgársága, ha a szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkezõ felnõttképzési szolgáltató egyéni
vállalkozó: ..........................................................................................................................................................................
c) a szolgáltató letelepedésének helye szerinti EGT állam megjelölése: ..........................................................................
d) ha a szolgáltató felnõttképzési tevékenysége a letelepedésének helye szerinti EGT államban engedélyhez vagy nyil-
vántartásba vételhez kötött, az engedélyezõ vagy a nyilvántartást vezetõ szerv megnevezése és a szolgáltató engedélyé-
nek száma vagy nyilvántartási száma: ..............................................................................................................................
5. Határon átnyúló szolgáltatás esetén a bejelentés .......... év ....... hónap ..... napjáig szól.
6. A felnõttképzési tevékenységet

kizárólag belsõ képzésként
részben belsõ képzésként
nem belsõ képzésként

végzem.



A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter 2/2010.
(II. 16.) MeHVM rendelete

a Miniszterelnökség fejezetnél a hazai nemzeti
és etnikai kisebbségek,

valamint a határon túli magyarok támogatásával
kapcsolatos fejezeti kezelésû elõirányzatok

felhasználásának szabályairól

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
124. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló
169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában fog-
lalt feladatkörében eljárva a pénzügyminiszterrel egyetér-
tésben, a következõket rendelem el.

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. §

E rendelet hatálya kiterjed a Magyar Köztársaság
2010. évi költségvetésérõl szóló 2009. évi CXXX. törvény
(a továbbiakban: költségvetési törvény) 1. számú mellék-

letének X. Miniszterelnökség fejezet fejezeti kezelésû elõ-
irányzatai közül

a) a 9. cím Fejezeti kezelésû elõirányzatok 2. Célelõ-
irányzatok alcímen belül a Kisebbségpolitikai tevékeny-
ség támogatása 25. jogcímcsoportra (a továbbiakban: ki-
sebbségi elõirányzat), valamint

b) a 9. cím Fejezeti kezelésû elõirányzatok, 4. Határon
túli magyarok programjainak támogatása alcímre, ezen be-
lül

ba) a Határon túli magyarok oktatási programjainak tá-
mogatása 1. jogcímcsoportra,

bb) a Kedvezménytörvény alapján járó oktatás-nevelési
támogatás, valamint a szórványoktatás és csángó magya-
rok támogatása 2. jogcímcsoportra,

bc) a Nemzetpolitikai tevékenység támogatása, 3. jog-
címcsoportra, továbbá

bd) a magyar–magyar kapcsolattartás és az együttmû-
ködést szolgáló intézmények erõsítése 4. jogcímcsoportra
(a továbbiakban együtt: határon túli elõirányzatok).

2. §

Az e rendelet hatálya alá tartozó elõirányzatokról ren-
delkezni, azok terhére döntést hozni, kötelezettséget vál-
lalni a Miniszterelnöki Hivatal kisebbség- és nemzetpoliti-
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7. A felnõttképzési tevékenység célja:
Általános képzés Nyelvi képzés Szakmai képzés

Általános célú képzés (képzések) esetén a képzés (képzések) pontos megnevezése: ........................................................
Nyelvi képzés esetén a nyelv (nyelvek) megnevezése: ......................................................................................................
Szakmai célú képzés (képzések) tekintetében:
a) az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ szakképesítés (szakképesítések) megszerzésére irányuló képzés (képzések)
esetén a szakképesítés (szakképesítések) megnevezése és azonosító száma:
Kijelentem, hogy az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ fenti szakképesítés (szakképesítések) megszerzésére irá-
nyuló képzés (képzések) képzési programja megfelel a külön jogszabályban elõírt követelményeknek.
b) hatósági jellegû képesítés (képesítések) megszerzésére irányuló képzés (képzések) esetén a képzés (képzések) megne-
vezése: ...............................................................................................................................................................................
c) egyéb szakmai célú képesítés (képesítések) megszerzésére irányuló képzés (képzések) esetén a képzés (képzések)
megnevezése:
8. A felnõttképzési szolgáltatás formáinak megnevezése:
9. Kijelentem, hogy a 7. pontban megjelölt képzés (képzések) tekintetében rendelkezem a felnõttképzésrõl szóló törvény
szerinti képzési programmal.
10. Kijelentem, hogy a bejelentésre elõírt igazgatási szolgáltatási díjat megfizettem.

Kelt:

P. H.

.........................................
cégszerû aláírás



káért felelõs szakállamtitkára (a továbbiakban: szakállam-
titkár) jogosult.

3. §

A kisebbségi elõirányzattal, illetve a határon túli elõ-
irányzatokkal kapcsolatos feladatok ellátásában a Minisz-
terelnök Hivatal (a továbbiakban: MeH) szakállamtitkár
által irányított szakfõosztályai (a Nemzeti és Etnikai Ki-
sebbségi Fõosztály, illetve a Nemzetpolitikai Ügyek Fõ-
osztálya) vesznek részt.

4. §

A kisebbségi elõirányzatból pályázati úton és pályázati
rendszeren kívül, a határon túli elõirányzatokból pályázati
rendszeren kívül – a határon túli támogatások eltérõ szabá-
lyozásának rendjérõl szóló 84/2005. (V. 2.) Korm. rende-
letben és az e rendeletben meghatározottak szerint – nyújt-
ható vissza nem térítendõ támogatás.

Az elõirányzatok felhasználásának célja

5. §

A Kisebbségpolitikai tevékenység támogatása [1. §
a) pontja] támogatási célelõirányzat támogatási célja, hogy

a) folytatódjon a magyarországi nemzeti és etnikai ki-
sebbségek kulturális autonómiáját megvalósító intézmé-
nyi rendszer továbbfejlesztése. Ennek érdekében az elõ-
irányzatból támogatás nyújtható különösen a nemzeti és
etnikai kisebbségek önkormányzatai által önállóan vagy
más szervezetekkel közösen alapított, saját, vagy részbeni
fenntartásba átvett kisebbségi kulturális, oktatási-nevelési
és tudományos intézmények fejlesztéséhez;

b) forrást biztosítson a szomszédos országokkal kötött
megállapodások alapján mûködõ kisebbségi vegyes bi-
zottságok ajánlásaiban megfogalmazott, a nemzeti és etni-
kai kisebbségekkel kapcsolatos állami feladatok ellátásért
felelõs államigazgatási szerv feladat- és hatáskörébe tarto-
zó, illetve általa ellátott feladatok, valamint a feladatellát-
ásból fakadó koordinációs tevékenység megvalósításának
támogatásához;

c) támogatást nyújtson a hazai kisebbségek tárgyi és
szellemi kultúrájának, történelmi hagyományainak megõr-
zése érdekében a kisebbségi közösség egészét, vagy jelen-
tõs részét érintõ (országos, vagy regionális jelentõségû),
a kulturális autonómia, a nyelvi és kulturális identitás
szempontjából meghatározó célok megvalósításához;

d) biztosítsa a Kisebbségi Díj alapításáról szóló 1/1995.
(IX. 28.) ME rendelettel létrehozott Kisebbségekért Díj
Hazai Kisebbségekért Tagozata költségeinek fedezetét.

6. §

(1) A határon túli magyarok oktatási programjainak tá-
mogatása célelõirányzat-részbõl [1. § ba) alpontja] támo-
gatás nyújtható a szomszédos államokban élõ magyarokról
szóló 2001. évi LXII. törvény (a továbbiakban:
Kedvezménytörvény), valamint a vonatkozó egyéb jog-
szabályok által meghatározott körben az erdélyi magyar
felsõoktatás fejlesztéséhez és ennek körében az Erdélyi
Magyar Tudományegyetem mûködéséhez.

(2) A Kedvezménytörvény alapján járó oktatás-nevelési
támogatás, valamint a szórványoktatás és a csángó magya-
rok támogatása célelõirányzat rész [1. § bb) alpontja]

a) az oktatási-nevelési támogatási programja keretében
nevelési-oktatási tankönyv- és taneszköz-támogatás nyúj-
tását célozza a Kedvezménytörvény alapján nyújtott támo-
gatások rendjérõl szóló 31/2004. (II. 28.) Korm. rendelet
szerint, a szomszédos államokban élõ magyar nemzetiségû
alap, illetve középiskolában tanuló diákok, valamint felsõ-
oktatásban részt vevõ hallgatók támogatásával;

b) a szórványoktatás és a csángó magyarok támogatási
program a kárpát-medencei magyar szórványoktatás haté-
konyságának növelése, a csángó magyarok identitás- és
nyelvmegõrzésének támogatását irányozza elõ.

(3) A Nemzetpolitikai tevékenység támogatása [1. §
bc) alpontja] célelõirányzat-rész célja támogatást biztosíta-
ni a szomszédos államokban élõ magyarok szülõföldön való
boldogulását elõsegítõ tevékenységek megvalósításához,
kiemelten fontos rendezvényeikhez, az e célokra létrehozott
intézmények és szervezetek mûködtetéséhez és fenntartásá-
hoz, illetve hosszú távú kötelezettségvállalást jelentõ ki-
emelt beruházási programokhoz, gazdaságfejlesztési és vál-
lalkozásösztönzési kezdeményezésekhez, valamint az in-
tézménymûködtetés elõre tervezhetõ módon történõ támo-
gatásához. Ezen célelõirányzat-rész különösen az alábbiak-
ra biztosít fedezetet:

a) Nemzeti intézmények és programok támogatási ke-
retbõl a tartósan, elõre tervezhetõ módon kapnak támoga-
tást a legfontosabb külhoni nemzeti jelentõségû intézmé-
nyek és programok;

b) a Kedvezménytörvény végrehajtásához kapcsolódó
kiadások támogatási keret a Kedvezménytörvényben meg-
határozott támogatásokhoz és kedvezményekhez való hoz-
zájutás elõsegítésére létrehozott szervezetek (helyi informá-
ciós irodák) mûködési feltételeihez biztosít hozzájárulást;

c) a Határon túli magyarok média- és kiemelt kulturális
programjainak támogatása keret a magyarság egyes közös-
ségeinek széles körû megismertetését, a személyes kap-
csolatok megerõsítését is szolgáló külhoni média- és ki-
emelt kulturális programok támogatását szolgálja;

d) a Koordinációs keret különösen a határon túli magya-
rok anyaországgal való kapcsolatainak fenntartását elõse-
gítõ és egyéb határon túli támogatások nyújtását, a határon
túli magyar kulturális, oktatási és közösségi intézmények,
más forrásból nem finanszírozható mûködési zavarainak
elhárítását, kisebbségpolitikai szempontból kiemelten fon-
tos rendezvények, programok támogatását szolgálja;
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e) a Gazdaságfejlesztési és vállalkozásösztönzési keret
az uniós forrásokon alapuló fejlesztések támogatását szol-
gálja. Feladata elõsegíteni a külhoni magyarok pályázati le-
hetõségekrõl való tájékoztatását, versenyképességük növe-
lését, a források eséllyel történõ megszerzésére való felké-
szítésük a közös térség- és intézményfejlesztés érdekében;

f) az Anyanyelvhasználatot támogató keret (Nyelvtá-
mogató Alap) elsõsorban a szlovák állampolgárságú ma-
gyar nemzetiségû magánszemélyek anyanyelvhasználatát
elõsegítõ programok támogatására, továbbá az alapszabá-
lyuk szerint a szlovákiai magyar közösséggel, illetve a ma-
gyar kultúrával, a magyar nyelv ápolásával, oktatásával
összefüggõ tevékenységet folytató szlovákiai székhelyû
társadalmi szervezetek (ideértve a kulturális egyesülete-
ket, magyar nyelven mûködõ egyházi, szociális, karitatív
intézményeket, tekintet nélkül az adott szervezet szakmai
mûködési területére), valamint azon – gazdasági társasági
formában mûködõ – szlovákiai székhelyû szervezetek tá-
mogatására szolgál, amelyek tevékenysége a szlovákiai
magyar közösséggel, illetve a magyar kultúrával, a magyar
nyelv ápolásával, oktatásával függ össze, ide értve a jogse-
gélyhez kötõdõ tevékenységet is. A támogatás biztosításá-
ra határon túli közremûködõ szervezet útján kerül sor;

g) az Elismerések, kitüntetések céljára elkülönített keret
a kormányzati elismerések, kiemelten a Kisebbségekért
Díj alapításáról szóló 1/1995. (IX. 28.) ME rendelettel ala-
pított Kisebbségekért Díj Külhoni Magyarságért Tagozata
kitüntetés költségeinek fedezetére szolgál.

(4) A magyar–magyar kapcsolattartási támogatás cél-
elõirányzat-rész [1. § bd) alpont] szolgál a magyar igazol-
vánnyal, magyar hozzátartozói igazolvánnyal rendelkezõ
szerb, valamint ukrán állampolgárok átalánydíjas támoga-
tására, akik oktatási, kulturális, mûvészeti, közmûvelõdé-
si, tudományos, hitéleti, média, sport, civil társadalmi, ön-
kormányzati együttmûködési, magyar–magyar együttmû-
ködési, illetve kegyeleti okokból utaznak Magyarországra,
másfelõl ebbõl támogathatóak a magyar–magyar együtt-
mûködést elõsegítõ közös tevékenységek, programok, in-
tézmények. A szerb és ukrán állampolgárok számára
az átalánydíjas támogatást a Szülõföld Alapról szóló
2005. évi II. törvény 12. § (4) bekezdés alapján e célelõ-
irányzat-részbõl átcsoportosított összegbõl a Szülõföld
Alap – határon túli közremûködõ szervezetek útján –
nyújtja a jogosult személyek részére.

II. FEJEZET

AZ ELÕIRÁNYZATOK FELHASZNÁLÁSÁNAK
RENDJE

A támogatási igény benyújtása

7. §

(1) A szakállamtitkár gondoskodik arról, hogy az elõ-
irányzatokra – az 1. § szerinti bontásban az egyes célelõ-

irányzatokra külön-külön – benyújtható pályázat (továb-
biakban: pályázat) vagy pályázati rendszeren kívüli támo-
gatási kérelem (továbbiakban: támogatási kérelem) be-
nyújtásának részletes feltételei a szakállamtitkár által irá-
nyított szervezeti egység internetes honlapján közzétételre
kerüljenek (támogatási felhívás).

(2) A kisebbségi elõirányzat esetében pályázatot vagy
támogatási kérelmet nyújthatnak be:

a) az államháztartáson belüli szervezetek közül kizáró-
lag az önkormányzati alrendszerbe tartozó jogi személyek
(kisebbségi önkormányzat, helyi önkormányzat és ezek
költségvetési szervei, továbbá mindazok a jogi személyek,
amelyeket törvény az önkormányzati alrendszerbe sorol,
valamint azon költségvetési szervek, amelyek alapítója
az önkormányzati alrendszerbe tartozik),

b) az államháztartáson kívüli szervezetek közül kizáró-
lag azon nonprofit kisebbségi szervezetek, amelyek tevé-
kenységi köre közvetlenül – legalább részben – a hazai
nemzeti és etnikai kisebbségek tárgyi és szellemi kultúrá-
jának megõrzését, a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok
érvényesülését szolgálja,

c) önállóan mûködõ kisebbségi vagy helyi önkormány-
zati költségvetési szervek kizárólag irányító szervükkel
együttesen.

(3) A határon túli elõirányzat esetében támogatási kérel-
met nyújthatnak be:

a) határon túli természetes és jogi személyek, illetõleg
jogi személyiség nélküli szervezetek, továbbá

b) Magyarországon székhellyel (telephellyel) rendelke-
zõ jogi személyek, illetve jogi személyiség nélküli szerve-
zetek is, ha azok tevékenységi köre részben vagy egészben
a határon túli magyarok szellemi és/vagy anyagi támogatá-
sára irányul.

(4) A pályázatot és a támogatási kérelmet (a továbbiak-
ban együtt: támogatási igény) a szakállamtitkár által kije-
lölt szakfõosztályhoz kell benyújtani, amely azt döntésre
elõkészíti, és a szakállamtitkárhoz felterjeszti.

(5) A támogatási igényhez a magyarországi nemzeti és
etnikai kisebbségek nyelvén vagy idegen nyelven benyúj-
tott dokumentumokhoz, valamint az elszámolásokhoz
a magyar nyelvû fordítást is csatolni kell.

8. §

(1) Csak a jogszabályi követelményeknek, továbbá a tá-
mogatási felhívásban meghatározott feltételeknek megfe-
lelõ támogatási igény alapján nyújtható támogatás.

(2) Nem részesülhet támogatásban az a természetes sze-
mély vagy szervezet, aki a korábbi években az azonos cél-
lal biztosított költségvetésbõl nyújtott támogatás felhasz-
nálásával a támogatási szerzõdésben foglalt kötelezettsé-
gét megszegve még nem számolt el.

(3) Ugyanabban a költségvetési évben újabb kérelem
ugyanarra a célra csak kivételesen nyújtható be.
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(4) A támogatási igényhez be kell nyújtani az (5)–(6) be-
kezdés szerinti nyilatkozatokat, dokumentumokat a (7) be-
kezdésben foglalt szabályok figyelembevételével.

(5) A támogatási igény benyújtójától írásbeli nyilatko-
zatot kell kérni:

a) a támogatási igényében foglalt adatok, információk és
dokumentumok teljeskörûségérõl, valódiságáról és hitelessé-
gérõl, valamint arról, hogy az adott tárgyban támogatási
igényt korábban, illetve egyidejûleg mikor és hol nyújtott be;

b) arról, hogy nem áll végelszámolás alatt, illetve ellene
csõd-, felszámolási eljárás, vagy egyéb, a megszüntetésére
irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folya-
matban, a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárá-
sáról szóló 1996. évi XXV. törvény hatálya alá tartozó
kedvezményezett esetén nem áll adósságrendezési eljárás
alatt, rendelkezik-e lejárt esedékességû, meg nem fizetett
köztartozással;

c) annak tudomásul vételérõl, hogy lejárt esedékességû,
meg nem fizetett köztartozás esetén a köztartozás megfize-
téséig a támogatás nem illeti meg, az esedékes támogatá-
sok folyósítása felfüggesztésre, illetve visszatartásra ke-
rül, kivéve, ha az Áht. 13/A. §-ának (5) bekezdésében fog-
laltak szerint a költségvetésbõl nyújtott támogatás köztar-
tozás esetén is folyósítható;

d) a c) pontban foglalt kivétellel
da) ahhoz történõ hozzájárulásáról, hogy
daa) adószámát a támogatás folyósítója és a Kincstár

felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetve a köz-
tartozás bekövetkezése tényének és összegének megisme-
réséhez, és

dab) a Kincstár által mûködtetett monitoring rendszer-
ben nyilvántartott igénylõi, kedvezményezetti adataihoz
– azok konstrukciós forrásainak költségvetésbeli elhelyez-
kedésétõl függetlenül – a jogszabályban meghatározott jo-
gosultak, valamint a támogatás folyósítója, az Állami
Számvevõszék, a Kormányzati Ellenõrzési Hivatal,
a Pénzügyminisztérium és a csekély összegû támogatások
nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek, vagy

db) a költségvetésbõl nyújtott támogatás –, illetve azok
részleteinek – kifizetése elõtt a köztartozás-mentességét
igazolja;

e) arról, hogy megfelel a rendezett munkaügyi kapcso-
latok Áht. 15. §-ában megfogalmazott követelményeinek,
valamint az Áht. 15. §-ának (11) bekezdése szerint vizsgá-
landó jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem ren-
delkezõ szervezet adatait rendelkezésre bocsátja;

f) a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Köz-
pénztv.) hatálya alá tartozó költségvetésbõl nyújtott támo-
gatás esetén annak 14. §-ában foglaltakról;

g) arról, hogy a támogatási igény szabályszerûségének
és a költségvetésbõl nyújtott támogatás rendeltetésszerû
felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek ál-
tal történõ ellenõrzéséhez hozzájárul;

h) a támogató által elõírt biztosítékok rendelkezésre bo-
csátásának vállalásáról;

i) arról, hogy a költségvetésbõl nyújtott támogatás célja
tekintetében adólevonási joggal rendelkezik-e, és

j) annak tudomásul vételérõl, hogy a költségvetésbõl
nyújtott támogatás kedvezményezettjének megnevezése,
célja, összege, a támogatott tevékenység megvalósítási he-
lye, valamint a kedvezményezett Közpénztv. 5. §
(1)–(2) bekezdése szerinti érintettsége nyilvánosságra
hozható.

(6) A támogatási igényhez csatolni kell
a) a támogató által a támogatási igények elõterjesztésére

meghatározott és a felhívás mellékleteként közzétett adat-
lapot kitöltve, illetve az abban elõírt adatokat;

b) jogszabály, a pályázati felhívás vagy a támogató által
elõírt egyéb dokumentumokat.

(7) Az (5)–(6) bekezdés alapján benyújtott dokumentu-
mok kiállításának dátuma – az (5) bekezdés d) pontjában
foglaltak kivételével – nem lehet a támogatási igény be-
nyújtásának napjától számított harminc napnál régebbi.

9. §

(1) Ha a benyújtott támogatási igény nem felel meg
a jogszabályi elõírásoknak, valamint a támogatási felhí-
vásban meghatározott formai követelményeknek, egy íz-
ben, tizenöt napos határidõ kitûzésével – a hibák, hiányos-
ságok egyidejû megjelölése mellett – fel kell szólítani a tá-
mogatási igény benyújtóját a hiba kijavítására, a hiányos-
ság pótlására.

(2) Ha a támogatási igény elõterjesztõje a hiánypótlást
hibásan, hiányosan nyújtja be, illetve a hiányosságokat
nem pótolja a megadott határidõn belül, a kérelmet további
vizsgálat nélkül el kell utasítani, és errõl a támogatási
igény elõterjesztõjét értesíteni kell.

Döntés a támogatási igényrõl, a támogatási szerzõdés

10. §

(1) A támogatási igényrõl a szakállamtitkár dönt.
A döntésrõl a támogatási döntés meghozatalát követõ ti-
zenöt napon belül tájékoztatja a támogatási igény benyúj-
tóját. Az értesítés tartalmazza a támogatási szerzõdés meg-
kötésének – harminc napnál nem hosszabb határidejét, to-
vábbá a szerzõdéskötés feltételeit, elutasítás esetén pedig
az elutasítás indokait.

(2) Nem részesülhet támogatásban, aki a támogatási
döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy meg-
tévesztõ adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett.

11. §

(1) A szakállamtitkár (a továbbiakban: támogató) – po-
zitív támogatási döntés esetén – a támogatási igény elõter-
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jesztõjével (a továbbiakban: kedvezményezett) a támoga-
tás felhasználásáról írásbeli szerzõdésben állapodik meg.

(2) A támogatási szerzõdés tartalmazza a felek jogsza-
bályban elõírt kötelezettségeit, továbbá a kötelezettségek
megtartását biztosító feltételeket. A támogatási szerzõdés-
ben rögzíteni kell

a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
szakfeladatrend szerinti besorolását;

b) a költségvetésbõl nyújtott támogatás összegét, inten-
zitását és az elszámolható költségeket;

c) a költségvetésbõl nyújtott támogatás idõtartamát,
illetve felhasználásának határidejét;

d) a költségvetésbõl nyújtott támogatás rendelkezésre
bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését;

e) visszatérítendõ költségvetésbõl nyújtott támogatás
esetén a visszafizetés módját – egy összegben vagy részle-
tekben – és határidejét;

f) az elszámolással (ideértve a szakmai, pénzügyi beszá-
moló tartalmi követelményeit is); továbbá az ellenõrzéssel
(a támogató ellenõrzési jogával és a támogatott ellenõr-
zés-tûrési kötelezettségével) kapcsolatos szabályokat;

g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkez-
ményeit, a visszafizetés rendjét, a visszafizetés biztosíté-
kait;

h) a költségvetésbõl nyújtott támogatással kapcsolatos
iratok, valamint a költségvetésbõl nyújtott támogatás fel-
használását alátámasztó bizonylatok teljes körû megõrzé-
sének határidejét,

i) a folyósított elõleggel, illetve az elõfinanszírozással
kapcsolatos szabályokat;

j) a támogatott tevékenység megvalósításába közremû-
ködõk bevonásának lehetõségét, a közremûködõk által
megvalósítható tevékenységeket;

k) az elõírt bejelentési kötelezettségek elmulasztásának
következményeit;

l) az elállási, illetve a támogatás visszavonási okokat, és
m) a támogatások felhasználásának elkülönített nyil-

vántartási kötelezettségét.

12. §

(1) A kisebbségi elõirányzatból
a) kizárólag a támogatási igényben meghatározott cél

egészének megvalósítására, vagy önállóan is meg-
valósítható részére nyújtható támogatás;

b) kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv alapí-
tásához (átvételéhez) abban az esetben nyújtható állami tá-
mogatás, ha az alapító nyilatkozik az alapításhoz (átvétel-
hez) szükséges források részbeni rendelkezésre állásáról,
továbbá a mûködtetéshez szükséges forrásokról.

(2) Tízmillió forintot meghaladó értékû beruházás ese-
tén a saját forrás legalább a beruházás értékének, illetõleg
– ha a támogatási igény a beruházás összértékét nem éri el
– az igényelt támogatási összegnek a húsz százaléka.

A támogatás biztosítékai

13. §

(1) A támogatási szerzõdésben rendelkezni kell
a visszafizetési kötelezettséggel kapott költségvetésbõl
nyújtott támogatás és a támogatási szerzõdés felmondása,
az attól történõ elállás esetén visszafizetendõ költségvetés-
bõl nyújtott támogatás visszafizetésének biztosítékairól.

(2) A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafize-
tésének biztosítéka a kedvezményezett valamennyi – jog-
szabály alapján beszedési megbízással megterhelhetõ – fi-
zetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló be-
szedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó
nyilatkozata pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthetõ
fizetési megbízás esetére a követelés legalább harmincöt
napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel
együtt, vagy bármely olyan eszköz – így különösen zálog-
jog kikötése, bankgarancia, óvadék –, amely biztosítja,
hogy a támogató a költségvetésbõl nyújtott támogatás
visszafizetésére vonatkozó igényét maradéktalanul, a le-
hetõ legrövidebb idõn belül eredményesen tudja érvénye-
síteni.

(3) A támogatottnak a kikötött biztosítékok rendelke-
zésre állását legkésõbb a költségvetésbõl nyújtott támoga-
tás elsõ folyósítását megelõzõen biztosítania kell. A bizto-
sítékoknak a támogatási jogviszony alapján fennálló köte-
lezettségek megszûnéséig rendelkezésre kell állniuk.

(4) Ha a támogatott tevékenység beruházás, a beruhá-
zással létrehozott vagyon tekintetében – amennyiben
az a kedvezményezett tulajdonába vagyonkezelésébe ke-
rül – a támogatási szerzõdésben mûködtetési kötelezettsé-
get kell elõírni, elõírandó továbbá, hogy a vagyon a szer-
zõdésben meghatározott idõpontig csak a támogató elõze-
tes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgálta-
tási és az egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásá-
val idegeníthetõ el, adható bérbe, más használatába, illetve
terhelhetõ meg. A támogató elõzetes jóváhagyásával
a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalása nél-
kül is lehetséges az idõ elõtt elhasználódott, egy-egy va-
gyontárgy-pótlással együtt járó selejtezése;

(5) Amennyiben a (4) bekezdés szerinti vagyon nem
kerül a kedvezményezett tulajdonába vagy vagyonkeze-
lésébe, a támogatással egészben (részben) megvásárolt,
létrehozott vagy felújított ingatlan (ingó) vagyon eseté-
ben mûködtetési kötelezettséget kell elõírni a tulajdonos
számára.

(6) Amennyiben a kedvezményezett és a tulajdonos sze-
mélye eltérõ, a tulajdonos a támogatás szerzõdés mellékle-
tét és elválaszthatatlan részét képezõ nyilatkozatot tesz
a mûködtetési kötelezettség vállalásáról. A mûködtetési
kötelezettség elõírt idõtartama alatt a vagyontárgy csak
a kötelezettségvállaló elõzetes engedélyével és a szerzõ-
désben vállalt foglalkoztatási, illetve szolgáltatási és
egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idege-
níthetõ el, adható bérbe, illetve terhelhetõ meg.
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(7) A mûködtetési kötelezettség idõtartama
a) két év, ha a támogatás összege eléri az egymillió fo-

rintot, de nem éri el az ötmillió forintot;
b) három év, ha a támogatás összege eléri az ötmillió fo-

rintot, de nem éri el a tízmillió forintot;
c) öt év, ha a támogatás összege tízmillió forint vagy azt

meghaladó összeg.
(8) A tízmillió forintot meghaladó támogatásból meg-

valósuló beruházásokkal létrehozott értékre, vásárolt in-
gatlanra a támogató a támogatási szerzõdésben elidegení-
tési és terhelési tilalmat köt ki, – annak a szerzõdéskötéstõl
számított tizenöt napon belül történõ – bejegyeztetésének
kötelezettsége és a bejegyeztetés költségei a kedvezmé-
nyezettet terhelik; a pénzügyi teljesítésre csak a bejegyez-
tetésrõl szóló igazolás benyújtását követõen kerülhet sor.

A támogatási szerzõdés módosítása, a támogató
elállási és felmondási joga

14. §

A támogató jogosult a támogatási szerzõdéstõl elállni,
ha az alábbiakban foglalt feltételek közül legalább egy be-
következik:

a) a támogatási szerzõdésben meghatározott meg-
valósítási idõszak kezdõ idõpontjától számított három hó-
napon belül a támogatott tevékenység nem kezdõdik meg,
vagy a kedvezményezett a költségvetésbõl nyújtott támo-
gatás igénybevételét neki felróható okból nem kezdemé-
nyezi, és késedelmét ezen idõ alatt írásban sem menti ki,

b) hitelt érdemlõen bebizonyosodik, hogy a kedvezmé-
nyezett a támogatási döntést érdemben befolyásoló
valótlan, hamis adatot szolgáltatott a támogatási igény be-
nyújtásakor,

c) a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul,
tartós akadályba ütközik, vagy a támogatói okiratban, tá-
mogatási szerzõdésben foglalt ütemezéshez képest jelen-
tõs késedelmet szenved,

d) a kedvezményezett neki felróható okból megszegi
a támogatói okiratban vagy a támogatási szerzõdésben
foglalt, illetve más jogszabályi kötelezettségeit, így külö-
nösen nem tesz eleget ellenõrzéstûrési kötelezettségének,
és ennek következtében a támogatott tevékenység szabály-
szerû megvalósítását nem lehet ellenõrizni,

e) a kedvezményezett az e rendelet szerint tett nyilatko-
zatai bármelyikét visszavonja,

f) a kedvezményezett részérõl, vagy a kedvezménye-
zettre tekintettel harmadik személy részérõl nyújtott bizto-
síték megszûnik, megsemmisül vagy értéke egyébként
számottevõen csökken, és a kedvezményezett megfelelõ új
biztosíték, vagy az értékcsökkenésnek megfelelõ további
biztosíték nyújtásáról a támogató által megszabott ésszerû
határidõn belül nem intézkedik,

g) a kedvezményezett teljesítését biztosító bankgaran-
cia, kezesség – annak lejárata elõtt legalább negyvenöt
nappal – nem kerül meghosszabbításra.

15. §

(1) Ha a támogatási szerzõdésben meghatározott bár-
mely körülmény, feltétel, adat megváltozik, a kedvezmé-
nyezett a tudomására jutástól számított nyolc napon belül
köteles azt írásban bejelenteni a támogatónak. A bejelen-
tést követõen a támogató támogatási szerzõdésben rögzí-
tett határidõn belül megteszi az általa nyilvántartott adatok
megváltoztatására, a költségvetésbõl nyújtott támogatás
feltételeinek módosítására, vagy a támogatási szerzõdés-
ben meghatározott esetekben annak visszavonására, az at-
tól történõ elállásra, annak módosítására, felmondására,
továbbá a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszakö-
vetelésére, illetve más szükséges eljárás lefolytatására irá-
nyuló intézkedéseket.

(2) A támogatási szerzõdés felmondásáról, az attól tör-
ténõ elállásról a támogató írásban értesíti a kedvezménye-
zettet.

(3) A támogatási szerzõdés módosítása – a vis maior
helyzetek kivételével – nem irányulhat a támogatási dön-
tésben meghatározott összegen felüli többlet költségvetés-
bõl nyújtott támogatás biztosítására.

(4) Amennyiben a támogatott tevékenység összköltsége
csökken a tervezetthez képest, a költségvetésbõl nyújtott
támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányá-
ban csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti ará-
nyoknak megfelelõen.

A támogatás folyósítása

16. §

(1) Pénzügyi teljesítésre érvényes szerzõdés alapján, ki-
zárólag a szakfõosztály által meghatározott, ellenõrzött és
a szerzõdésben meghatározott kedvezményezett számlájá-
ra, vagy a kedvezményezett által megjelölt engedményes
számlájára, banki átutalással kerülhet sor. A támogatás fo-
lyósítása egy összegben vagy részletekben, idõarányosan
vagy teljesítményarányosan történhet.

(2) Az elõirányzatok terhére egyedi, vagy pályázati úton
nyújtott támogatások folyósítása, amennyiben az utólago-
san történik, a kedvezményezett által benyújtott és az ille-
tékes szakfõosztály által ellenõrzött és elfogadott elszámo-
lások alapján történhet.

(3) Támogatási elõleg, illetõleg a támogatás egy összeg-
ben elõre történõ folyósítására (elõfinanszírozásra) csak
abban az esetben kerülhet sor, ha a teljesítésarányos finan-
szírozás a támogatási cél megvalósítását nem teszi lehetõ-
vé. Támogatási elõleg nyújtása esetén a fennmaradó támo-
gatás folyósításának feltétele az elõleggel történõ elszá-
molás. Az elõlegnyújtás, illetõleg elõfinanszírozás tényét
a szerzõdésben rögzíteni kell.

(4) A támogatott mûködéséhez nyújtott támogatások
biztosítása idõarányosan történik. Az idõarányostól eltérõ
folyósítást a kedvezményezett megfelelõ indokokkal alá-
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támasztott írásbeli kérelemmel kezdeményezheti. Az idõ-
arányostól eltérõ felhasználás engedélyezésére – amennyi-
ben jogszabály eltérõen nem rendelkezik – a támogató jo-
gosult. Abban az esetben, ha az eltérõ finanszírozást meg-
alapozó indokok a szerzõdés megkötését követõen merül-
nek fel, a szerzõdést módosítani szükséges.

(5) A pénzügyi teljesítést az illetékes szakfõosztály
a szerzõdést és a legalább kiemelt elõirányzati bontást és
költségvetést is tartalmazó mellékleteinek csatolásával
írásban kezdeményezi, mely alapján a szerzõdésben sze-
replõ pénzforgalmi számlára, a szerzõdésben meghatáro-
zott kiemelt elõirányzatonkénti bontás alapján a MeH
Költségvetési Fõosztálya (a továbbiakban: Költségvetési
Fõosztály) intézkedik a támogatás átutalásáról.

(6) Abban az esetben, ha a támogatási szerzõdésben
részelszámolási kötelezettséget is elõírtak, annak elmu-
lasztása, illetve nem megfelelõ teljesítése esetén a támoga-
tás folyósítója a további költségvetésbõl nyújtott támoga-
tás folyósítását felfüggeszti, amíg a támogatott a kötele-
zettségének nem tesz eleget.

A támogatás felhasználása és a támogatással történõ
elszámolás

17. §

(1) A támogatott a támogatás felhasználásáról utólag,
a szerzõdésben rögzítettek szerint, szakmai beszámoló és
pénzügyi elszámolás benyújtásával számol el.

(2) A támogatás összegének felhasználásáról készített
pénzügyi elszámolásnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) összesítõ kimutatást a szerzõdés mellékletét képezõ
költségvetésben szereplõ költségekre vetítve;

b) a támogatás felhasználását igazoló számlákat, bi-
zonylatokat, illetve azok hitelesített másolatait, költségté-
telek szerinti bontásban;

c) készpénzes kifizetés esetén a készpénzfelvétel tényét
igazoló bizonylatot, átutalás esetén teljesített számlamáso-
lat mellett a pénzforgalmi számla terhelésérõl szóló banki
igazolást, vagy kivonatot (megjelölve a vonatkozó tételt);

d) a támogatási szerzõdésben vállalt saját forrás és/vagy
társfinanszírozás dokumentumainak másolatát (megálla-
podás, határozat);

e) a támogatási szerzõdésben vállalt saját forrás és/vagy
társfinanszírozás felhasználásáról szóló kimutatást (szám-
la, bérjegyzék, egyéb kifizetést igazoló bizonylat stb.), va-
lamint

f) bérköltség elszámolása esetén a pontos jogcímek
meghatározását.

(3) Az elszámoláshoz felhasznált bizonylatok eredeti pél-
dányán fel kell tüntetni a szerzõdés iktatószámát, nyilván-
tartási számát. Másolat esetében az iktatószámon, és a nyil-
vántartási számon túlmenõen, az iratnak az eredetivel törté-
nõ egyezõségre vonatkozó záradékot is tartalmaznia kell.
Az elszámolással egyidejûleg a támogatás fel nem használt

részét a támogatott köteles az elõirányzat javára a támogatá-
si szerzõdésben meghatározott számlára visszautalni.

(4) A támogatott kizárólag a támogatási szerzõdésben
meghatározott idõtartam alatt felmerült, és a támogatott te-
vékenység megvalósításához kapcsolódó költségeket szá-
molhatja el a beszámolóban.

(5) A támogatási igény jogosultságát és a költségvetés-
bõl nyújtott támogatás felhasználását a külön jogszabá-
lyokban, a támogatási szerzõdésben meghatározott szer-
vek ellenõrizhetik. A támogatott köteles minden, az ellen-
õrzéshez szükséges felvilágosítást és egyéb segítséget
megadni. Az ellenõrzések lefolytatására a támogatási dön-
tés meghozatalát, a támogatási szerzõdés megkötését meg-
elõzõen, a költségvetésbõl nyújtott támogatás igénybevé-
tele alatt, a támogatott tevékenység befejezésekor, illetve
lezárásakor, valamint a lezárást követõen kerülhet sor.

(6) Az illetékes szakfõosztály által kiállított, a szakmai
teljesítésrõl szóló igazolás a támogatott szakmai beszámo-
lóján és pénzügyi elszámolásán, valamint a teljesítés ered-
ményeként létrehozott tárgyi eszköz, szellemi termék,
egyéb alkotás, valamint a megvalósított program haszno-
síthatóságának, mûködéshez nyújtott támogatás esetén
a mûködés eredményességének szakmai megítélésén ala-
pul. A szakmai teljesítésrõl szóló igazolásnak tartalmaznia
kell az elvégzett vizsgálatok eredményét.

(7) A támogatottnál folytatott szakmai ellenõrzésrõl
a támogatás dokumentációjához csatolandó feljegyzést
kell készíteni, melyet az elszámolás ellenõrzése során
figyelembe kell venni. Az ellenõrzés során helyszíni ellen-
õrzésre is sor kerülhet, melyrõl jegyzõkönyvet kell készí-
teni. A helyszíni ellenõrzés során különösen vizsgálni kell
a támogatás hasznosulását. Szerzõdésszegés esetén a köte-
lezettségvállalót írásban kell értesíteni.

(8) Ha szükséges a szakmai beszámoló kiegészítése,
vagy a beszámolóval kapcsolatos egyéb probléma megál-
lapítására kerül sor, a támogató határidõ kitûzésével fel-
szólítja a kedvezményezettet a hiánypótlásra.

(9) Ha támogatott határidõben nem tesz eleget maradék-
talanul az elszámolási kötelezettségének, a támogatás jo-
gosulatlanul igénybevett támogatásnak minõsül, ezért a tá-
mogató intézkedik annak visszafizettetése iránt.

(10) A támogatott a támogatás összegébõl kizárólag ak-
kor számolhatja el az egyes költségek után járó ÁFA-t
(bruttó elszámolás), amennyiben a támogatott tevékenysé-
gével kapcsolatban általános forgalmi adó levonására,
vagy annak visszaigénylésére nem jogosult. A nyertes pá-
lyázó, illetve a kedvezményezett a támogatás összegét más
jellegû adó – ide nem értve a bérjellegû adót, illetve járulé-
kot – kifizetésére nem használhatja fel.

(11) A szakmai és a pénzügyi elszámoltatás lezárásáról
az illetékes szakfõosztály a Költségvetési Fõosztályt írás-
ban tájékoztatja.

(12) Az el nem számolt elõlegek állományáról a Költ-
ségvetési Fõosztály a negyedévet követõ hónap 10-ig tájé-
koztatja az illetékes szakfõosztályt.
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(13) A döntési, a kötelezettségvállalási (szerzõdés és
mellékletei), valamint az elszámolási dokumentumok ere-
deti példányait az illetékes szakfõosztály a jogszabályban
meghatározott ideig õrzi.

18. §

(1) Ha a támogató a támogatási szerzõdésben meghatá-
rozott, vagy a támogatott felróható magatartásából szár-
mazó egyéb okból a támogatást visszavonja, a támogatási
szerzõdéstõl eláll, azt felmondja, vagy módosítja, a ma-
gyarországi kedvezményezett az igénybe vett költségve-
tésbõl nyújtott támogatásból a jogosulatlanul igénybe vett
támogatás összegét a Ptk. szerinti késedelmi kamattal nö-
velt mértékben köteles visszafizetni.

(2) A visszafizetési kötelezettségrõl a támogató a támo-
gatási szerzõdés felmondásáról, módosításáról, az attól
történõ elállásról küldött értesítésben, vagy külön fizetési
felszólításban értesíti a kedvezményezettet. A visszafize-
tési kötelezettséget annak az elõirányzatnak a javára kell
teljesíteni, amelybõl a támogatás folyósítása történt.

(3) Több elõirányzatból együttesen nyújtott támogatás
esetén a visszafizetési kötelezettséggel terhelt támogatást
és a kamatot, késedelmi kamatot a folyósított támogatások
arányában kell megosztani.

(4) A visszafizetési kötelezettség a támogató döntése
alapján részletekben is teljesíthetõ, azonban ennek idõtar-
tama nem haladhatja meg a harminchat hónapot. Ilyen
esetben a visszafizetés ütemezését a támogatási szerzõdés
módosítása, felmondása, vagy az attól történõ elállás ese-
tében kiegészítõ megállapodásban kell rögzíteni.

(5) Ha támogatott a visszafizetési kötelezettség teljesí-
tésével késedelembe esik, e késedelme után is a Ptk. sze-
rinti késedelmi kamatot kell érvényesíteni.

(6) A visszafizetési kötelezettség érvényesítése,
amennyiben a támogatási szerzõdésben biztosíték kikötés-
re került, akkor annak érvényesítésével történik, ha
a (2) bekezdés szerint megküldött értesítésben foglalt ha-
táridõn belül a kedvezményezett nem teljesíti fizetési köte-
lezettségét és a visszafizetési kötelezettség részletfizetés
formájában történõ engedélyezésére sem került sor.

(7) A (6) bekezdésben írt határidõ eredménytelen lejárta
esetén a támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatás-
nak minõsül, ezért a támogató intézkedik annak visszafi-
zettetése iránt.

A pályázati úton nyújtott támogatások

19. §

(1) A kisebbségi elõirányzatból pályázati úton nyújtott
támogatásokra az e rendelet 7–18. §-ának rendelkezéseit
a jelen szakaszban foglalt kiegészítésekkel kell alkal-
mazni.

(2) A pályázati felhívásban a pályázat benyújtásának
határidejét úgy kell meghatározni, hogy arra a pályázati
felhívás közzétételétõl számítva legalább 30 nap álljon
rendelkezésre.

(3) A támogatási döntés elõkészítését írásban dokumen-
tálni kell. Ebben rögzíteni szükséges az elbírálás során tett
észrevételeket, a pályázatok értékelését, és a véleménye-
zésre jogosultak javaslatait a támogató részére.

(4) A pályázatok elbírálásáról emlékeztetõt, a pályázat
nyerteseirõl a támogató által aláírt döntési listát kell készí-
teni. Az emlékeztetõ a pályázat elbírálásában részt vevõ
személyek által a benyújtott pályázattal kapcsolatban tett
fõbb hozzászólásokat, valamint a pályázat támogathatósá-
gára vonatkozó javaslatait – a javaslatok indokaival együtt
– rögzíti. A döntési lista tartalmazza a nyertes pályázók
adatait, az elnyert költségvetésbõl nyújtott támogatás
összegét és az ebbõl tárgyévben kifizetni tervezett
összeget.

(5) A döntési lista e rendelet alkalmazásában kötelezett-
ségvállalásnak minõsül. A döntési lista alapján kiadott tá-
mogatói okiratok vagy megkötött támogatási szerzõdések
a támogatási döntés végrehajtásának tekintendõk, önma-
gukban nem jelentenek új kötelezettségvállalást. A pályá-
zók az emlékeztetõ pályázatukra vonatkozó részét megte-
kinthetik.

(6) A támogató a felszabaduló támogatási keret össze-
géig a szakmailag megfelelõ, de támogatást el nem nyert
pályázók rangsorában a következõ helyen álló pályázók
részére lehetõvé teheti a költségvetésbõl nyújtott támoga-
tás igénybevételét abban az esetben, ha

a) a kedvezményezett a támogatási szerzõdés megköté-
sétõl visszalép,

b) a támogatási döntés érvényét veszti, a támogató a tá-
mogatói okiratot visszavonja, vagy

c) a felek a támogatási szerzõdést egyoldalúan vagy kö-
zös megegyezéssel felbontják, megszüntetik.

(7) Ha a pályázók a (6) bekezdés szerinti eljárás során
felkínált lehetõséggel élni kívánnak, a döntési listát az új-
onnan belépett kedvezményezettek tekintetében módosí-
tani kell. A költségvetésbõl nyújtott támogatás biztosításá-
ra irányuló eljárás lefolytatása a továbbiakban az általános
szabályok szerint történik.

A kifogás

20. §

(1) Államháztartáson kívüli kedvezményezettnek nyúj-
tott támogatás esetén a kedvezményezett a fejezetet irányí-
tó szerv vezetõjéhez címzett kifogást nyújthat be a támo-
gatónál, ha a pályázati eljárásra, a támogatási igény befo-
gadására, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatási
szerzõdés megkötésére, a támogatás folyósítására, vissza-
követelésére vonatkozó eljárás jogszabálysértõ.
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(2) A kifogás elõterjesztésére írásban, kizárólag jogsza-
bálysértésre hivatkozva, annak a tudomásra jutásától szá-
mított nyolc napon belül, de legfeljebb a sérelmezett intéz-
kedést, döntéshozatalt követõ tizenöt napon belül kerülhet
sor. A kifogást, annak beérkezésétõl számított három mun-
kanapon belül a támogató a kifogáshoz fûzött véleményé-
vel együtt megküldi a fejezetet irányító szerv vezetõjének.

(3) A kifogás elõterjesztésére nyitva álló (2) bekezdés
szerinti tizenöt napos határidõ jogvesztõ, elmulasztása
esetén igazolásnak nincs helye.

(4) A kifogás alapján – kizárólag a kifogásban meghatá-
rozott konkrét eljárási jogszabálysértés megszüntetése ér-
dekében – a felterjesztést követõ öt munkanapon belül új
eljárás rendelhetõ el.

(5) Az elrendelt új eljárást támogató annak elrendelésé-
tõl számított tizenöt munkanapon belül lefolytatja, az új el-
járás eredményérõl a kifogás elõterjesztõjét – a fejezetet
irányító szerv vezetõjének egyidejû értesítése mellett – to-
vábbi három munkanapon belül írásban értesíti.

(6) A kifogás tárgyában további jogorvoslatnak nincs helye.

III. FEJEZET

A HATÁRON TÚLI ELÕIRÁNYZATOKBÓL
NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK SAJÁTOS

SZABÁLYAI

21. §

A határon túli támogatások eltérõ szabályozásának rendjé-
rõl szóló 84/2005. (V. 2.) Korm. rendeletben foglaltak alapján
a határon túli elõirányzatokból nyújtott támogatásokra e feje-
zet rendelkezéseit kell alkalmazni, egyidejûleg e rendelet
8. §–15. §-ai, továbbá 19–20. §-ai nem alkalmazandóak.

A támogatási kérelem benyújtása

22. §

(1) A támogatási kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a támogatást igénylõ nevét, székhelyét (postai címét),

telefon- és telefaxszámát, valamint e-mail címét, adószá-
mát (adóazonosító jelét) és a bejegyzés tényét igazoló nyil-
vántartási számát, továbbá a képviseletére jogosult sze-
mély nevét és lakcímét;

b) a támogatásból megvalósítani tervezett tevékenysé-
gek, feladatok részletes ismertetését;

c) a megvalósításhoz igényelt támogatás összegét, kü-
lön feltüntetve az általános forgalmi adó (ÁFA) összegét,
a részletes költségvetési tervet és a saját forrás mértékét;

d) a megvalósítás és finanszírozás idõbeni ütemezését;
(2) A döntést követõen, legkésõbb a támogatási szerzõ-

dés megkötésével egyidejûleg a kérelmezõnek csatolnia
kell az elõírt valamennyi dokumentációt, illetve nyilatko-
zatot.

(3) Ha a benyújtott támogatási kérelem nem felel meg
a jogszabályi elõírásoknak, valamint a támogatási felhí-
vásban meghatározott formai követelményeknek, a támo-
gatási kérelem benyújtójának körülményeit (különösen
székhelye, telephelye földrajzi távolságát és a kérelem be-
nyújtásához rendelkezésére álló feltételeket) figyelembe
vevõ határidõ kitûzésével – a hibák, hiányosságok egyide-
jû megjelölése mellett – fel kell hívni a támogatási kérelem
benyújtóját a hiba kijavítására, a hiányosság pótlására.

(4) Ha a támogatási kérelem elõterjesztõje a hiánypót-
lást hibásan, hiányosan nyújtja be, illetve a hiányosságo-
kat nem pótolja a megadott határidõn belül, a kérelmet to-
vábbi vizsgálat nélkül el kell utasítani, és errõl a támogatá-
si igény elõterjesztõjét értesíteni kell.

Szerzõdéskötés

23. §

(1) A támogatási kérelemrõl a szakállamtitkár dönt. A
döntésrõl tájékoztatni kell a támogatási igény benyújtóját.
Az értesítés tartalmazza a támogatási szerzõdés megköté-
sének határidejét, továbbá a szerzõdéskötés feltételeit.

(2) A támogatási kérelem elfogadásáról szóló döntés
szerzõdéskötési ajánlat elfogadásának minõsül, melyre
a következõk szerint meghatározott határidõig az ajánlati
kötöttség szabályait kell alkalmazni: érvényét veszíti a tá-
mogatási döntés, ha az értesítésben megjelölt határidõre
a kedvezményezettnek felróható okból a támogatási szer-
zõdés nem jön létre.

(3) Támogatás az igényeltnél kisebb összegben is nyújt-
ható, azzal, hogy a részletes költségtervben a támogatott
részt fel kell tüntetni.

(4) Támogatási szerzõdés akkor köthetõ, ha a következõ
dokumentumok rendelkezésre állnak:

a) a támogatott nyilatkozata, vagy az adóhatóság (APEH,
VPOP önkormányzati adóhatóság) igazolása arról, hogy
a kedvezményezettnek nincs esedékessé vált és meg nem fize-
tett köztartozása. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy
hozzájárul ahhoz, hogy a támogatás folyósítója e nyilatkozat
valóságtartalmának igazolását kérje az Áht. 18/C. §
(13)–(15) bekezdésében meghatározott eljárásban;

b) a jogi személy bejegyzésérõl szóló 60 napnál nem ré-
gebbi hitelesített igazolás, a támogatott létesítõ okiratá-
ról/alapszabályáról készített egyszerû másolatot;

c) közjegyzõ, vagy az adott ország jogrendszere szerinti
más hatóság által, illetve az igazolás kiadására jogosult szer-
vezet részérõl kiállított, hitelesített aláírási címpéldányt;

d) a támogatott bankszámláit vezetõ valamennyi hitelin-
tézet 30 napnál nem régebbi eredeti (azonos támogatott
esetében tárgyévente egyszer kell eredetiben becsatolni)
igazolása a bankszámláinak vezetésérõl – a pontos számla-
szám megjelölésével –;

e) a szükséges hatósági engedélyek (beruházások eseté-
ben); valamint
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f) a támogatott szervezet nyilatkozata arról, hogy nem
áll felszámolási eljárás, csõd-, végelszámolás, illetve adós-
ságrendezési eljárás alatt.

(5) Magyarországi támogatott esetében további feltétel,
hogy munkaadóként a rendezett munkaügyi kapcsolatok-
nak az Áht. 15. §-ában meghatározott feltételeinek megfe-
leljen, és azok teljesülését a külön jogszabályban meghatá-
rozott módon igazolja.

(6) A támogatási szerzõdésnek tartalmaznia kell a 11. §,
továbbá a 22. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározotta-
kon túl

a) a támogatás konkrét célját;
b) a támogatás folyósításának feltételeit;
c) a szakmai, mûszaki teljesítés idõpontját, melyet

tárgyévi elõirányzat terhére történõ kötelezettségvállalás
esetében úgy kell megállapítani, hogy a pénzügyi teljesítés
határideje – ha jogszabály másként nem rendelkezik – nem
haladhatja meg a tárgyévet követõ év június 30-át;

d) a kifizetendõ összeget;
e) az összeg kifizetésének ütemezését és idõpontját,

a következõ évre (évekre) ütemezhetõ kötelezettségek ese-
tében évenkénti bontásban;

f) a támogatás felhasználásával kapcsolatos beszámolá-
si kötelezettséget;

g) a támogatott kötelezettségvállalását arra vonatkozó-
an, hogy a támogatás felhasználása során érvényesíti a vo-
natkozó számviteli, adóügyi, társadalombiztosítási jogsza-
bályok elõírásait és a támogatás magyarországi felhaszná-
lása során a hatályos közbeszerzésekrõl szóló törvény sze-
rint jár el, illetve érvényesíti annak elõírásait;

h) hogy a támogatott a támogatásból finanszírozott ki-
adások esetében rendelkezik-e adólevonási joggal (ÁFA);

i) a támogatott tevékenység meghiúsulása esetén a tá-
mogatási összeg visszatartásának, illetve visszafizettetésé-
nek szabályait;

j) a szerzõdésszegés eseteit és szankcióit.
(7) A támogatás folyósítását azonnali hatállyal fel kell

függeszteni, és a már kiutalt támogatás visszafizetését kell
elõírni, ha

a) a támogatott szervezet a támogatás igénylésekor lé-
nyeges körülményrõl, tényrõl valótlan vagy hamis adatot
szolgáltatott,

b) a támogatott szervezet, neki felróható okból nem tel-
jesíti a szerzõdésben vállalt kötelezettségeit, különösen,
ha a támogatást a megjelölt céltól eltérõen használja vagy
használta fel, illetve

c) a támogatott feladat megszûnt.
(8) A szerzõdéskötés feltételeként a támogató kikötheti,

magyarországi támogatottnál kiköti az azonnali beszedési
megbízás alkalmazásához történõ hozzájárulás megadását.

(9) Egy elõirányzatból ugyanazon kedvezményezettnek
ugyanarra a célra a tárgyéven belül csak különösen indo-
kolt esetben nyújtható ismételt támogatás.

(10) Nem nyújtható támogatás annak a részére, aki
valótlan vagy megtévesztõ adatokat szolgáltat, valamint,

aki a támogatóval korábban kötött szerzõdésben foglalt
feltételeket megszegte.

(11) A támogatási szerzõdésben meg kell határozni,
hogy a támogatással megvásárolt, létrehozott vagy felújí-
tott vagyon, a mûködtetési kötelezettség elõírt idõtartama
alatt, csak a kötelezettségvállaló elõzetes jóváhagyásával
és a szerzõdésben vállalt foglalkoztatási, illetve szolgálta-
tási és az egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásá-
val idegeníthetõ el, adható bérbe, illetve terhelhetõ meg.
Ha támogatásból megvalósuló beruházásokkal létrehozott
értékre, vásárolt ingatlanra a támogató a támogatási szer-
zõdésben elidegenítési és terhelési tilalmat kötött ki – szer-
zõdéskötéstõl számított 15 napon belül történõ – bejegyez-
tetésének kötelezettsége és a bejegyeztetés költségei
a kedvezményezettet terhelik. A pénzügyi teljesítésre csak
a bejegyeztetésrõl, vagy annak kezdeményezésérõl szóló
igazolás benyújtását követõen kerülhet sor.

24. §

(1) A kedvezményezett a határon túli támogatásokról
a szomszédos államokban élõ magyaroknak nyújtott támo-
gatások központi nyilvántartásáról szóló 233/2005.
(X. 19.) Korm. rendelet szerint köteles a Támogatás Nyil-
vántartási Rendszernek adatszolgáltatást teljesíteni.

(2) A határon túli elõirányzatok esetében legfeljebb
a költségvetési törvény szerint rendelkezésre álló elõirány-
zatok 10%-a használható fel az elõirányzatok kezelésével
és felhasználásával kapcsolatos mûködési és felhalmozási
kiadásokra, ideértve a szerzõdések elõkészítésével és meg-
kötésével, a nyilvántartással, a könyveléssel és a szakmai,
továbbá pénzügyi ellenõrzéssel kapcsolatos költségeket,
valamint a mindezek ellátásához szükséges feltételek biz-
tosításával összefüggõ kiadásokat is.

IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

25. §

Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht.,
az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 292/2009.
(XII. 19.) Korm. rendelet 110–136. §-ában, illetve a határon
túli elõirányzatok vonatkozásában a határon túli támogatá-
sok eltérõ szabályozásának rendjérõl szóló 84/2005. (V. 2.)
Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.

26. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

Dr. Molnár Csaba s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
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A szociális és munkaügyi miniszter 3/2010. (II. 18.)
SZMM rendelete

a szakképzési hozzájárulásról és a képzés
fejlesztésének támogatásáról szóló

2003. évi LXXXVI. törvény végrehajtásáról szóló
13/2008. (VII. 22.) SZMM rendelet módosításáról

Az 1–9. § és a 15–16. § tekintetében szakképzési hozzá-
járulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló
2003. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Szht.) 28. §
(4) bekezdés a) pontjában, a 10–14. § tekintetében az Szht.
28. § (4) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alap-
ján, a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatáskö-
rérõl szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §
g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva –
az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatáskörérõl
szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró oktatási és kulturális
miniszterrel, valamint a pénzügyminiszter feladat- és ha-
táskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §
a) és b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró
pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következõket ren-
delem el:

1. §

(1) A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejleszté-
sének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény
végrehajtásáról szóló 13/2008. (VII. 22.) SZMM rendelet
(a továbbiakban: R.) 1. § (2) bekezdés b) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a bekezdés a kö-
vetkezõ e)–f) ponttal egészül ki:

[A bejelentkezési nyomtatvány tartalmazza]

„b) a gyakorlati képzés tanulószerzõdés vagy hallgatói
szerzõdés alapján történõ megszervezése esetén

ba) a gyakorlati képzés telephelye szerint illetékes te-
rületi gazdasági kamara (a továbbiakban: területi gazdasá-
gi kamara) által kiadott, a szakképzésrõl szóló 1993. évi
LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 31. §-a szerinti ér-
vényes és hatályos határozatának vagy tanúsítványának
sorszámát és idõbeli hatályát,

bb) a tanuló vagy hallgató oktatási azonosítóját, a szak-
képesítés Országos Képzési Jegyzék (a továbbiakban:
OKJ) azonosítószámát, megnevezését, tanulószerzõdés
vagy hallgatói szerzõdés idõtartamát és megkötésének
idõpontját,”

„e) a gyakorlati képzés együttmûködési megállapodás
alapján történõ megszervezése esetén a szakképzõ intéz-
mény nevét OM azonosítóját vagy a felsõoktatási intéz-
mény intézményi azonosító jelét, a szakképesítés OKJ
azonosítószámát, megnevezését, a gyakorlatigényes alap-
képzési szak megnevezését, a képzésben résztvevõk
létszámát, a megállapodás idõtartamát és megkötésének
idõpontját,

f) nonprofit gazdasági társaság esetében az arról szóló
nyilatkozatot, hogy az Szht 2. § (1) bekezdés a) pontja
alapján szakképzési hozzájárulásra kötelezett.”

(2) Az R. 1. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

[A bejelentkezési nyomtatványhoz a következõ eredeti
okiratokat vagy azok cégszerû aláírással hitelesített máso-
latát kell csatolni:]

„b) a gyakorlati képzés tanulószerzõdés vagy hallgatói
szerzõdés alapján történõ megszervezése esetén a (2) be-
kezdés b) pontja szerinti határozatot vagy tanúsítványt,”

(3) Az R. 1. § (4) bekezdés helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(4) A (2) bekezdés és a (3) bekezdés a)–b) pontjában
felsorolt adatokban, okiratokban bekövetkezett változást,
a változást követõ 15 napon belül, a hozzájárulásra kötele-
zett köteles bejelenteni az NSZFI-hez az NSZFI honlapján
közzétett változásjelentési nyomtatványon. Ha a változás
a (3) bekezdés a)–b) pontja szerinti dokumentumokat érin-
ti, a változás bejelentésével egyidejûleg meg kell küldeni
e dokumentumok eredeti vagy cégszerû aláírással hitelesí-
tett másolatát is.”

2. §

Az R. 10. § (1) bekezdés helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„(1) Az Szht. 4. § (7) bekezdése alapján a gyakorlati
képzésnek több hozzájárulásra kötelezett által közösen
megteremtett – gyakorlati képzési célú – tárgyi feltétel-
rendszer igénybevételével történõ megszervezése esetén
a költségelszámolás lehetõségét igénybe vevõ hozzájáru-
lásra kötelezetteknek az Szht. 4. § (10) bekezdése alapján
bejelentkezési, bevallási és elszámolási kötelezettsége
van. A hozzájárulásra kötelezettek a költségek egymás kö-
zötti megosztásáról megállapodást kötnek, amelynek meg-
felelõen számlát kötelesek kibocsátani úgy, hogy annak
adattartalma lehetõséget adjon a teljes felosztott költség és
az elszámolásra kerülõ költséghányad ellenõrizhetõ- ségé-
re. A számlán szerepeltetni kell az ügyletben részt vevõ
hozzájárulásra kötelezettek részére a bejelentkezésükkor
kapott nyilvántartásbavételi számot is.”

3. §

Az R. 11. § (3) bekezdés helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„(3) A hozzájárulásra kötelezett az általa – az Szt. 15. §
(5) bekezdése alapján – megszervezett szintvizsgával kap-
csolatban két közremûködõ szakértõ díjazását számolhatja
el igazolt költségként a szakképzési hozzájárulás teljesíté-
sénél a külön jogszabályban meghatározott kötelezõ legki-
sebb személyi alapbér (minimálbér) legfeljebb 2 százalé-
kának mértékéig szakértõnként és vizsgázónként.”
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4. §

Az R. 12. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdés szerinti együttmûködési megállapodás
keretében folyó gyakorlati képzés esetén a hallgatóknak
az alábbi juttatások járnak kötelezõen:]

„a) hallgatónak közvetlenül fizetendõ hallgatói munka-
díj a Ftv. 48. § (3) bekezdése alapján,”

5. §

(1) Az R. 13. § (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) Az Szt. 2. § (5) bekezdés b)–c) pontjában meghatá-
rozott intézményfenntartó, az Szt. 2. § (5) bekezdés a) pont-
jában meghatározott társulás, nonprofit gazdasági társaság
és az Szt. 2. § (5) bekezdés d) pontjában meghatározott
szakképzés-szervezési társaság a térségi integrált szakkép-
zõ központ (a továbbiakban: TISZK) részét képezõ iskolai
rendszerû szakképzést folytató intézményben, illetve az Szt.
2. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott központi kép-
zõhelyen (a továbbiakban: központi képzõhely) folytatott
gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek fejlesztését közvetle-
nül szolgáló felhalmozási támogatás (a továbbiakban: fej-
lesztési támogatás) fogadására, az Szht. 4. § (5) bekezdésé-
ben és 5. § (2) bekezdésében, valamint a 14. § (1) bekezdés
b) pontjában meghatározottakra akkor jogosult, ha megala-
kulását, illetve TISZK-ként történõ mûködését az NSZFI
honlapján közzétett regisztrációs nyomtatványon bejelen-
tette az NSZFI-hez, és az NSZFI a TISZK-et nyilvántartás-
ba vette.”

(2) Az R. 13. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép, egyidejûleg a bekezdés a következõ
d) ponttal egészül ki:

[Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásba vételhez szük-
séges regisztrációs nyomtatvány tartalmazza]

„b) a TISZK részét képezõ iskolai rendszerû szakkép-
zést folytató intézmény vagy intézmények nevét, címét,
székhelyét, a gyakorlati képzés telephelyét, adószámát,
statisztikai számjelét, a TISZK keretei között mûködõ
szakképzõ iskola OM azonosítóját vagy felsõoktatási in-
tézmény esetében az intézményi azonosító jelét, a regiszt-
ráció idõpontjában a tanévre vonatkozó, a TISZK keretei
között mûködõ szakképzési feladatot ellátó intézmény
vagy intézmények nappali rendszerû iskolai oktatásban
résztvevõ szakképzõ iskola tanulóinak létszámát, amely
nem lehet kevesebb, mint – az iskola hivatalos statisztikai
jelentése szerint három tanítási év átlagában – 1500 fõ és
a felsõfokú szakképzésben részt vevõ hallgatók létszámát,
a szakképzõ iskola szakmai programjában vagy a felsõok-
tatási intézmény szakképzési programjában és a felsõokta-
tási intézmény tantervében szereplõ szakmacsoportok,
szakképzések felsorolását,

d) a gyakorlati képzést szervezõ gazdálkodó szerveze-
tek esetében az NSZFI nyilvántartásba vételi számát.”

(3) Az R. 13. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül
ki, egyidejûleg a § (8)–(10) bekezdésének számozása
(9)–(11) bekezdésre változik:

„(8) Ha a nyilvántartásba vételt kérõ a kérelmét hiányo-
san nyújtja be vagy az (5) bekezdésben meghatározott do-
kumentumokat nem vagy hiányosan csatolja, az NSZFI
a dokumentum beérkezésétõl számított 15 napon belül
– legfeljebb 30 napos határidõ tûzésével – hiánypótlásra
hívja fel. Ha a nyilvántartásba vételt kérõ a hiánypótlási
felhívásnak megfelelõen és határidõben eleget tesz,
az NSZFI a hiánypótlás teljesítésétõl számított 15 napon
belül nyilvántartásba veszi, ellenkezõ esetben az NSZFI
a nyilvántartásba vételt megtagadja.”

(4) Az R. 13. § – e rendelettel átszámozott – (11) bekez-
dése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(11) A nyilvántartásba vett TISZK vagy központi kép-
zõhely a nyilvántartásba vételi kérelemben szereplõ ada-
tokban történt változást – a tanulói, illetve hallgatói lét-
szám adatok tanévenkénti változásából eredõ adatok kivé-
telével – a változást követõ 15 napon belül köteles bejelen-
teni az NSZFI-hez az NSZFI honlapján közzétett változás-
jelentési nyomtatványon. Ha a változás a (3) bekezdés
a)–b) pontja szerinti dokumentumokat érinti, a változás
bejelentésével egyidejûleg meg kell küldeni e dokumentu-
mok eredeti vagy cégszerû aláírással hitelesített másolatát
is. A változás bejelentésre is alkalmazni kell a (8) bekez-
désben foglaltakat.”

6. §

Az R. a következõ 13/A. §-sal egészül ki:
(1) A nyilvántartásba vett TISZK minden év október

15-éig az NSZFI honlapján közzétett létszámjelentési
nyomtatványon köteles adatokat szolgáltatni (a továbbiak-
ban: adatszolgáltatás) az adott tanév szakképzõ iskolai ta-
nulói, vagy az államilag támogatott felsõfokú szakképzés-
ben résztvevõ hallgatói létszámáról szakképzõ iskolán-
kénti, vagy felsõoktatási intézményenkénti, továbbá szak-
macsoportonkénti, szakképesítésenkénti, és évfolyamon-
kénti bontásban, a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.)
Korm. rendelet 18/B. § (1) bekezdésében foglaltak szerint
szolgáltatott adatok alapján.

(2) Ha a nyilvántartásba vett TISZK az (1) bekezdésben
foglalt adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz ele-
get, az NSZFI legfeljebb egy alkalommal, 5 napos határidõ
tûzésével hiánypótlásra szólítja fel. A hiánypótlás nem
vagy nem határidõre történõ teljesítése esetén az (5) be-
kezdésben meghatározott jogkövetkezményeket kell al-
kalmazni.

(3) Az NSZFI a szolgáltatott adatok alapján megvizs-
gálja, hogy a nyilvántartásba vett TISZK létszáma eléri-e
az Szht. 4. § (5) bekezdésében vagy az 5. § (2) bekezdésé-
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ben foglalt, a 33. §-ban szereplõ számítási mód szerinti
mértéket.

(4) Ha a létszám eléri a (3) bekezdés szerinti mértéket,
az NSZFI az adatszolgáltatás kézhezvételét követõ 15 na-
pon belül írásban értesíti a nyilvántartásba vett TISZK-et
és egyidejûleg az adott tanév idõtartamára vonatkozó fej-
lesztési támogatás fogadására való jogosultságát a honlap-
ján közzéteszi.

(5) Ha a létszám nem éri el a (3) bekezdés szerinti mérté-
ket, az NSZFI az adatszolgáltatás kézhezvételét követõ
15 napon belül írásban értesíti a nyilvántartásba vett
TISZK-et arról, hogy az adott tanévben nem jogosult fej-
lesztési támogatás fogadására és ezt a tényt a honlapján
közzéteszi.

(6) Ha fejlesztési támogatás fogadására nem jogosult
nyilvántartásba vett TISZK az adott tanévben az (5) bekez-
désben foglalt értesítésig fogadott, vagy azt követõen jog-
talanul fogad fejlesztési támogatást, akkor az átvett fej-
lesztési támogatást az értesítés kézhezvételétõl számított
30 napon belül vissza kell fizetnie a támogatást nyújtó
hozzájárulásra kötelezettnek. A támogatást nyújtó hozzá-
járulásra kötelezett a visszafizetett fejlesztési támogatással
nem csökkentheti a hozzájárulási kötelezettségét.”

7. §

Az R. 14. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) Az Szt. 2. § (5) bekezdés b)–c) pontjában meghatá-
rozott intézményfenntartó, az Szt. 2. § (5) bekezdés
a) pontjában meghatározott társulás, nonprofit gazdasági
társaság és az Szt. 2. § (5) bekezdés d) pontjában meghatá-
rozott szakképzés-szervezési társaság a kapott fejlesztési
támogatást a TISZK részét képezõ, a fejlesztési megálla-
podásnak megfelelõ iskolai rendszerû szakképzést folyta-
tó közoktatási intézménynek, felsõoktatási intézménynek,
központi képzõhelynek (a továbbiakban együtt: támoga-
tást felhasználó) továbbadhatja, feltéve, ha a támogatás
felhasználásáról és a támogatással összefüggõ, e rendelet-
ben rögzített jogokról és kötelezettségekrõl a támogatást
felhasználóval megállapodást köt vagy az Szht. 7. §
(12) bekezdésének megfelelõen az önkormányzati fenntar-
tó az errõl szóló rendeletet kiadta és az hatályba lépett.

(2) A fejlesztési megállapodás a TISZK részét nem képe-
zõ speciális szakiskola vagy a készségfejlesztõ speciális
szakiskola önálló támogatása esetén a szakiskola fenntartó-
ja, a TISZK részét nem képezõ központi képzõhely önálló,
közvetlen támogatása esetében az iskolafenntartó egyetértõ
nyilatkozatával és a megállapodás ellenjegyzésével válik
érvényessé.”

8. §

(1) Az R. 17. § (10) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(10) A fejlesztési támogatásban részesített jogutóddal
való megszûnése esetén a jogutód köteles írásban értesíte-
ni az NSZFI-t és adatot szolgáltatni a jogutóddal való meg-
szûnés idõpontjában rendelkezésre álló fejlesztési támoga-
tás összegérõl és a fejlesztéssel érintett szakmacsoport,
illetve szakma gyakorlati képzésében részt vevõ tanulók
számáról, továbbá a jogutódlás napját megelõzõ 5 évre –
ingatlan esetében 10 évre – visszamenõleg a jogutód köte-
les elszámolást készíteni a jogelõdtõl átvett, korábban
a jogelõdnél fejlesztési támogatásból beszerzett tárgyi
eszközökrõl. A jogutód az adatokat köteles a honlapján
közzétenni.”

(2) Az R. 17. §-a következõ (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) Ha a jogutód a megszûnésre vonatkozó bejelenté-

si vagy elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, ak-
kor az NSZFI a jogutódot legfeljebb két alkalommal 5 na-
pos határidõ tûzésével hiánypótlásra szólítja fel. A hiány-
pótlás nem vagy nem határidõben történõ teljesítése esetén
a megszûnés idõpontjáig fogadott fejlesztési támogatás
egészét a támogatás átvételének napjától a visszafizetés
napjáig számított, a 37. § (3) bekezdésében meghatározott
mértékû kamattal növelt összegben kell visszafizetnie
az EFK számlára.”

9. §

(1) Az R. 21. § (1) bekezdés helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) Az Szht. 4. § (13) bekezdésében foglaltak alapján
visszaigénylésre jogosult hozzájárulásra kötelezett vissza-
térítési igényét a tárgyévet követõ év második hó 25. nap-
jáig nyújthatja be az NSZFI-hez.”

(2) Az R. 21. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül
ki:

„(5) A visszatérítési igény alapján a hozzájárulásra kö-
telezettet megilletõ összeget a bevallás beérkezésének
napjától, de legkorábban az Szht. 4/C. § (5) bekezdése sze-
rint a hiánypótlás tényleges teljesítésétõl számított 45 na-
pon belül, az évközi visszatérítési igény esetén
a (3)–(4) bekezdésben foglalt benyújtástól számított 30 na-
pon belül folyósítja az NSZFI, amennyiben az Szht. 4. §
(13) és a 4/C. §-ban elõírtaknak megfelel.”

10. §

Az R. 25. § (2)–(3) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(2) Az Szht. 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kép-
zés akkor támogatható, ha a TISZK keretei között mûkö-
dõ, szakképzési feladatot ellátó intézmény nappali rend-
szerû iskolai oktatásban résztvevõ szakképzõ iskola vagy
iskolák tanulóinak létszáma az iskola vagy iskolák hivata-
los statisztikai jelentése szerint három tanítási év átlagában
és államilag támogatott felsõfokú szakképzésben résztve-
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võ hallgatói létszáma vagy együttes létszáma legalább
1500 fõ.

A pályázati kiírás tartalmazhatja, hogy az Szt. 2. §
(5) bekezdés b)–c) pontjában meghatározott intézmény-
fenntartó, az Szt. 2. § (5) bekezdés a) pontjában meghatá-
rozott társulás, nonprofit gazdasági társaság és az Szt. 2. §
(5) bekezdés d) pontjában meghatározott szakképzés-szer-
vezési társaság is nyújthat be pályázatot, ha a TISZK kere-
tei között mûködõ szakképzési feladatot ellátó intézmény
nappali rendszerû iskolai oktatásban résztvevõ szakképzõ
iskolai tanulóinak létszáma az iskola hivatalos statisztikai
jelentése szerint három tanítási év átlagában és államilag
támogatott felsõfokú szakképzésben résztvevõ hallgatói
létszáma együtt az 1500 fõt nem éri el, de eléri annak
legalább 85 százalékát.

(3) Pályázatot a hozzájárulásra kötelezett, az Szt. 2. §
(5) bekezdés a) pontjában meghatározott társulás és non-
profit gazdasági társaság, az Szt. 2. § (5) bekezdés b) és
c) pontjában meghatározott intézmény fenntartója, az Szt.
2. § (5) bekezdés d) pontjában meghatározott szakkép-
zés-szervezési társaság, a speciális szakiskola, a készség-
fejlesztõ speciális szakiskola, a felsõoktatási intézmény,
az állami felnõttképzési intézmény nyújthat be.”

11. §

Az R. 27. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

[A pályázatot az alaprész]
„b) kizárólag decentralizált kerete terhére történõ kiírás

esetében az Oktatási Hivatal területileg illetékes regionális
igazgatóságához kell benyújtani azzal, hogy az Szt. 2. §
(5) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott intézmény
fenntartója az intézmény székhelye szerint illetékes
regionális igazgatósághoz nyújthat be pályázatot.”

12. §

Az R. 29. §-a a következõ (7)–(9) bekezdéssel egészül
ki:

„(7) Az alaprész terhére történõ támogatásnál, ha a tá-
mogatott gyakorlati képzés megszervezésével teljesítõ
hozzájárulásra kötelezett, a csoportos gyakorlati képzést
közvetlenül szolgáló, az Szht. 19. § 4. pontja szerinti tárgyi
eszköz beszerzésére nyújtott támogatás esetében a tárgyi
eszközt köteles elkülönítetten nyilvántartani és 5 évig – in-
gatlan esetén 10 évig – a pályázatában megjelölt gyakorla-
ti képzés céljaira használni.

(8) A (7) bekezdés szerinti tárgyi eszköz esetében, ha
a rendeltetésszerû használatbavétel hónapjától számított
5 éven – ha a tárgyi eszköz ingatlan 10 éven – belül a támo-
gatással érintett gyakorlati képzést egy tanítási éven túl
szüneteltetik, megszüntetik vagy a támogatott megszûnik,
a jelzett idõszak hátralévõ hónapjaira idõarányosan esõ tá-

mogatási összegnek azt a hányadát kell a Kincstárnál veze-
tett MPA EFK számlára visszafizetni, amilyen arányban
a tárgyi eszköz beszerzése a támogatás terhére elszámolás-
ra került.

(9) A támogatás hasznosulásának vizsgálatához a támo-
gatott köteles a támogatás évétõl számítva 5 éven keresztül
évente minden év október 15-éig monitoring jelentést kül-
deni az NSZFI részére a támogatással érintett gyakorlati
képzés(ek)ben résztvevõk létszámáról és a tárgyi eszkö-
zök használatának idõtartamáról. Amennyiben a támoga-
tottnál a gyakorlati képzésben résztvevõk létszáma nullára
csökken, a (8) bekezdés szerint kell eljárni.”

13. §

Az R. 34. § (1) bekezdés helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„(1) Az alaprész kezelésével összefüggõ feladatokat
az NSZFI – a (3) bekezdésben foglaltak figyelembevéte-
lével – az OKM bevonásával – a külön jogszabályban
meghatározottak szerint – az SZMM látja el.”

14. §

(1) Az R. 35. § (1) bekezdés helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) Az NSZFI ellenõrzési jogosultsága az Szht.
4–4/F. §-ában foglaltakon túlmenõen kiterjed

a) az Szht. 14. §-ában és 17. §-ában meghatározottak,
b) a külön jogszabály alapján egyes felnõttképzési célú

támogatások, és
c) az alaprész jogelõdei által nyújtott támogatások
felhasználásának ellenõrzésére.”
(2) Az R. 35. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a követ-

kezõ rendelkezés lép:
[A (3) bekezdés d) pontja tekintetében a következõket

kell figyelembe venni:]
„a) a fejlesztési támogatásban részesített, és a támoga-

tást felhasználó valamennyi TISZK, központi képzõhely,
speciális és készségfejlesztõ speciális szakképzõ iskola, és
felsõoktatási intézmény ötévente legalább egy alkalommal
ellenõrzésre kerüljön,”

15. §

Az R. 1. számú melléklete e rendelet melléklete szerint
módosul.

16. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatály-
ba.
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(2) Az e rendelettel megállapított 13/A. § (1) bekezdésé-
ben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettséget elsõ
alkalommal az e rendelet hatálybalépését követõ 30 napon
belül kell teljesíteni.

(3) E rendelet – a (4) bekezdésben foglaltak kivételével
– a hatálybalépését követõ 15. napon hatályát veszti.

(4) A (2) bekezdés 2010. október 15-én hatályát veszti.
(5) Hatályát veszti az R.
a) 4–8. §-a,
b) 11. § (2) bekezdése,
c) 17. § (3) bekezdésében a „felsõoktatási intézmény”

szöveg,
d) 36. § (2) bekezdésében a „hozzájárulásra kötelezett”

szöveg.

(6) Az R.
a) 10. § (7) bekezdés b) pontjában a „bérbeadják” szö-

vegrész helyébe a „bérbe adják” szöveg,
b) 13. §-át megelõzõ az „A fejlesztési támogatás és a fej-

lesztési támogás elszámolásának szabályai” alcíme helyé-
be az „A fejlesztési támogatás és a fejlesztési támogatás el-
számolásának szabályai” alcím,

c) 22. §-ában az „az 5. §-ban” szövegrész helyébe az „a
21. §-ban” szöveg,

d) 29. § (2) bekezdésében az „érvényét veszti” szöveg-
rész helyébe a „hatályát veszti” szöveg
lép.

Dr. Herczog László s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter
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Melléklet a 3/2010. (II. 18.) SZMM rendelethez

Az R. 1. számú melléklet C) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„C)

Adatszolgáltatás a ................. évi fejlesztési megállapodások alapján, a speciális, készségfejlesztõ speciális szakképzõ iskola, valamint a központi képzõ-
hely által átvett, illetve az elõzõ év(ek)rõl megmaradt támogatásokról
Támogatásban részesített Tárgyévi szakképzõ iskolai tanulói átlaglétszám fõ

neve:
címe:
OM azonosítója:
NSZFI által adott nyilvántartásba vételi száma:* Maximálisan fogadható támogatási összeg: Ft

Sorszám

Megállapodás Támogató Fejlesztési támogatás Felhasználás

száma dátuma cégneve címe adószáma
felhasznás
helyszíne

gyakorlati
oktatás,

gyakorlati
képzés

megneve-
zése, tanulói
létszám (fõ)

formája
(eszköz/

pénz)

átvétel
dátuma

felhasz-
nálás

határideje
összege (Ft)

A beszer-
zett/átvett

tárgyi
eszközök
értéke (Ft)

Mûköd-
tetési költsé-

gekre
felhasznált
támogatási
összeg (Ft)

Tananyag,
taneszköz

fejlesz-
tésre,

akkreditált
tovább-
képzésre

felhasznált
támogatási
összeg (Ft)

Az MPA
képzési
alaprész
decentra-

lizált kerete
terhére kiírt

pályá-
zatban

önrészként
felhasznált
támogatási
összeg (Ft)

Még fel nem
használt

támogatás
összege (Ft)

Az MPA
képzési alap-

részére
vissza-
fizetett

támogatás
(Ft)

Összesen:

Kelt:

P. H.
aláírás”

* Központi képzõhely esetén.”
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Az R. 1. számú melléklet D) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„D)

Adatszolgáltatás a ............... évi fejlesztési megállapodások alapján, a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi
LXXXVI. törvény végrehajtásáról szóló 13/2008. (VII. 22.) SZMM rendelet 13. § (1) bekezdésében meghatározottak által átvett, illetve az elõzõ év(ek)rõl
megmaradt támogatásokról
Támogatásban részesített
neve:
címe:
NSZFI által adott nyilvántartásba vételi száma: :
Tárgyévi, az Szht. 33. §-a szerinti átlaglétszám: fõ Maximálisan fogadható támogatási összeg: Ft

Sorszám

Megállapodás Támogató Fejlesztési támogatás Felhasználás

száma dátuma cégneve címe
adó-

száma

felhasz-
nálás

helyszíne
(intéz-

mény neve,
címe, OM

azono-
sítója)

gyakorlati
oktatás,

gyakorlati
képzés
megne-
vezése

tanulói/
hallgatói
létszám

(fõ)

formája
(eszköz/

pénz)

átvétel
dátuma

felhasz-
nálás határ-

ideje

összege
(Ft)

A TISZK
admi-
niszt-
rációs
felada-
tainak

mûködési
költsé-
geire

felhasz-
nált

támoga-
tási összeg

(Ft)

A beszer-
zett/

átvett tárgyi
eszközök
értéke (Ft)

A tárgyi
eszközök
mûköd-
tetési

költsé-
geire

felhasz-
nált

támoga-
tási összeg

(Ft)

Tananyag,
taneszköz

fejlesz-
tésre,

akkredi-
tált tovább-

képzésre
felhasz-

nált
támoga-

tási összeg
(Ft)

Az MPA
képzési
alaprész
decentra-

lizált kerete
terhére kiírt

pályázat-
ban önrész-

ként
felhasz-

nált
támoga-

tási összeg
(Ft)

Még fel
nem

használt
támoga-

tás összege
(Ft)

Az MPA
képzési

alap-
részére
vissza-
fizetett
támoga-
tás (Ft)

Összesen:

Kelt:

P. H.
aláírás”
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HATÁROZATOK

A Kormány 1038/2010. (II. 18.) Korm. határozata
az új Országos Fogyatékosügyi Program

végrehajtásának 2007–2010. évekre vonatkozó
középtávú intézkedési tervérõl szóló 1062/2007.

(VIII. 7.) Korm. határozat módosításáról

1. Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtá-
sának 2007–2010. évekre vonatkozó középtávú intézkedé-
si tervérõl szóló 1062/2007. (VIII. 7.) Korm. határozat
(a továbbiakban: Korm. határozat) 1. pontja a következõ
d) ponttal egészül ki:

[A Kormány]
„d) elrendeli az Európai Unió strukturális alapjainak

terhére induló fejlesztések tervezése és felhasználása so-
rán az intézkedési tervben foglalt feladatok figyelembe-
vételét.

Felelõs: nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter
Határidõ: folyamatos”

2. A Korm. határozat melléklete az alábbi V. fejezettel
egészül ki:

„V. Az autista személyek életkörülményeinek javításá-
val kapcsolatos célok

1. Az autizmus-spektrumzavarok szakszerû szûrése és
diagnosztizálása érdekében gondoskodni kell a diagnosz-
tikai szakemberképzés és továbbképzés fejlesztésérõl. Ki
kell dolgozni a korai diagnosztikát szolgáló szûrési rend-
szer módszertanát. A diagnosztika fejlesztése érdekében
az ellátó intézményeket fel kell készíteni az autizmus diag-
nosztizálására.

Felelõs: egészségügyi miniszter
szociális és munkaügyi miniszter

Határidõ: 2010. december 31.
Forrás: Új Magyarország Fejlesztési Terv 2009–

2010. évi akciótervei

2. Gondoskodni kell az autizmusspecifikus oktatás fej-
lesztésérõl. Ennek érdekében az oktatás minden szintjére
vonatkozóan ki kell dolgozni az autizmusspecifikus fej-
lesztés és oktatás minõségi kritériumrendszerét.
A 2010/2011-es tanévtõl kezdõdõen a közoktatási intéz-
ményeknek pályázati forrás biztosításával kell segítséget
nyújtani a kritériumrendszer bevezetéséhez. Meg kell
vizsgálni annak lehetõségét, hogy középtávon többlet- tá-
mogatásban részesüljenek az autizmussal élõ tanulók ok-
tatásában részt vevõ közoktatási intézmények.

Felelõs: oktatási és kulturális miniszter
Határidõ: 2010. május 31.
Forrás: a 2010. évi központi költségvetés OKM feje-

zete

3. Létre kell hozni és mûködtetni kell az Autizmus
Szakmai Mûhelyt az autista személyek komplex (foglal-

koztatási, szociális és pedagógiai) rehabilitációjára, a fej-
lesztési elképzelések és képzések, valamint a szakmai
sztenderdek kidolgozására, továbbá egy országos mód-
szertani centrum kialakítása lehetõségének vizsgálatára és
az annak felállításával kapcsolatos koncepció kidolgozá-
sára.

Felelõs: szociális és munkaügyi miniszter
Határidõ: 2010. január 31.
Forrás: a 2009. évi központi költségvetés SZMM fe-

jezete

4. Ki kell dolgozni az autizmus területén megfelelõ
szakmai ismeretekkel és jártassággal rendelkezõ szakem-
berek adatbázisának felállításához szükséges kritérium-
rendszert.

Felelõs: szociális és munkaügyi miniszter
oktatási és kulturális miniszter

Határidõ: 2010. május 31.
Forrás: a 2009. évi központi költségvetés SZMM fe-

jezete

5. Az autizmussal élõ személyek és családjuk megfelelõ
anyagi és pszicho-szociális támogatása érdekében meg
kell vizsgálni mentorszülõi hálózat és személyi segítõ
rendszer létrehozásának lehetõségét, valamint a súlyos
mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményei, az aka-
dálymentesítési támogatás, továbbá a magasabb összegû
ápolási díj jogosultsági köre az autista személyekre történõ
kiterjesztésének lehetõségét.

Felelõs: szociális és munkaügyi miniszter
Határidõ: 2010. december 31.

6. Fejleszteni kell az autizmusspecifikus intézményi el-
látás rendszerét. Ennek érdekében

a) modellprogramot kell indítani az autista személyek
kríziskezelésére,

b) meg kell határozni az autista személyek krízisellátá-
sának feltételeit.

Felelõs: szociális és munkaügyi miniszter
egészségügyi miniszter

Határidõ: az a) pont tekintetében 2010. május 31.
a b) pont tekintetében 2010. december 31.

Forrás: a 2009. évi központi költségvetés SZMM fe-
jezete

7. Meg kell vizsgálni felnõttképzési modellprogram in-
dításának a lehetõségét az autizmus-spektrumzavarral élõ
személyek részére. A felnõttképzési modellprogramnak
általános célú képzésekre (élethosszig tartó tanulás, önálló
életvitelre felkészítés, kommunikációs és szocializációs
fejlesztés) és fejlesztõ képzésekre kell épülnie.

Felelõs: szociális és munkaügyi miniszter
Határidõ: 2010. december 31.
Forrás: a Munkaerõpiaci Alap Rehabilitációs Alap-

része
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8. Elõ kell segíteni az autizmus-spektrumzavarral élõ
személyek minél szélesebb körû foglalkoztatását. Ennek
érdekében ki kell dolgozni az autista személyek foglalkoz-
tatásának sztenderdjeit, munkaerõ-piaci modell- progra-
mokat kell indítani az autista személyek tartós, integrált
foglalkoztatásának támogatása céljából.

Felelõs: szociális és munkaügyi miniszter
Határidõ: 2010. december 31.
Forrás: a Munkaerõpiaci Alap Rehabilitációs Alap-

része”

3. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

Az oktatási és kulturális miniszter 1/2010. (II. 16.)
OKM határozata az oktatási és kulturális miniszter

felügyelete alá tartozó költségvetési szervek
besorolásáról

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról
szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. §
(1)–(2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – fi-
gyelemmel a Kt. 44. § (4)–(5) bekezdésében, valamint a
44. § (11) bekezdésében foglaltakra – a felügyeletem alá
tartozó költségvetési szervek alapító okiratait a Kt. 16. és
18. §-ai alapján a következõk szerint állapítom meg:

I.

1. §

(1) A Kt. 16. és 18. §-ai értelmében a Budapesti Corvi-
nus Egyetem besorolása

a) tevékenységének jellege alapján közszolgáltató költ-
ségvetési szerv, típusa szerint közintézet,

b) a feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint önálló-
an mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

(2) A Budapesti Corvinus Egyetem egységes szerkezet-
be foglalt alapító okirata jelen határozat alapján kerül ki-
adásra.

2. §

(1) A Kt. 16. és 18. §-ai értelmében a Budapesti Gazda-
sági Fõiskola besorolása

a) tevékenységének jellege alapján közszolgáltató költ-
ségvetési szerv, típusa szerint közintézet,

b) a feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint önálló-
an mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

(2) A Budapesti Gazdasági Fõiskola egységes szerke-
zetbe foglalt alapító okirata jelen határozat alapján kerül
kiadásra.

3. §

(1) A Kt. 16. és 18. §-ai értelmében a Budapesti Mûsza-
ki és Gazdaságtudományi Egyetem besorolása

a) tevékenységének jellege alapján közszolgáltató költ-
ségvetési szerv, típusa szerint közintézet,

b) a feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint önálló-
an mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

(2) A Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egye-
tem egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata jelen hatá-
rozat alapján kerül kiadásra.

4. §

(1) A Kt. 16. és 18. §-ai értelmében a Budapesti Mûsza-
ki Fõiskola besorolása

a) tevékenységének jellege alapján közszolgáltató költ-
ségvetési szerv, típusa szerint közintézet,

b) a feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint önálló-
an mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

(2) A Budapesti Mûszaki Fõiskola egységes szerkezet-
be foglalt alapító okirata jelen határozat alapján kerül ki-
adásra.

5. §

(1) A Kt. 16. és 18. §-ai értelmében a Debreceni Egye-
tem besorolása

a) tevékenységének jellege alapján közszolgáltató költ-
ségvetési szerv, típusa szerint közintézet,

b) a feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint önálló-
an mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

(2) A Debreceni Egyetem egységes szerkezetbe foglalt
alapító okirata jelen határozat alapján kerül kiadásra.

6. §

(1) A Kt. 16. és 18. §-ai értelmében a Dunaújvárosi Fõ-
iskola besorolása

a) tevékenységének jellege alapján közszolgáltató költ-
ségvetési szerv, típusa szerint közintézet,

b) a feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint önálló-
an mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

(2) A Dunaújvárosi Fõiskola egységes szerkezetbe fog-
lalt alapító okirata jelen határozat alapján kerül kiadásra.

7. §

(1) A Kt. 16. és 18. §-ai értelmében az Eötvös Loránd
Tudományegyetem besorolása

a) tevékenységének jellege alapján közszolgáltató költ-
ségvetési szerv, típusa szerint közintézet,
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b) a feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint önálló-
an mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

(2) Az Eötvös Loránd Tudományegyetem egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirata jelen határozat alapján
kerül kiadásra.

8. §

(1) A Kt. 16. és 18. §-ai értelmében az Eszterházy Ká-
roly Fõiskola besorolása

a) tevékenységének jellege alapján közszolgáltató költ-
ségvetési szerv, típusa szerint közintézet,

b) a feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint önálló-
an mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

(2) Az Eszterházy Károly Fõiskola egységes szerkezet-
be foglalt alapító okirata jelen határozat alapján kerül ki-
adásra.

9. §

(1) A Kt. 16. és 18. §-ai értelmében a Kaposvári Egye-
tem besorolása

a) tevékenységének jellege alapján közszolgáltató költ-
ségvetési szerv, típusa szerint közintézet,

b) a feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint önálló-
an mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

(2) A Kaposvári Egyetem egységes szerkezetbe foglalt
alapító okirata jelen határozat alapján kerül kiadásra.

10. §

(1) A Kt. 16. és 18. §-ai értelmében a Kecskeméti Fõis-
kola besorolása

a) tevékenységének jellege alapján közszolgáltató költ-
ségvetési szerv, típusa szerint közintézet,

b) a feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint önálló-
an mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

(2) A Kecskeméti Fõiskola egységes szerkezetbe foglalt
alapító okirata jelen határozat alapján kerül kiadásra.

11. §

(1) A Kt. 16. és 18. §-ai értelmében a Liszt Ferenc Zene-
mûvészeti Egyetem besorolása

a) tevékenységének jellege alapján közszolgáltató költ-
ségvetési szerv, típusa szerint közintézet,

b) a feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint önálló-
an mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

(2) A Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirata jelen határozat alapján
kerül kiadásra.

12. §

(1) A Kt. 16. és 18. §-ai értelmében a Miskolci Egyetem
besorolása

a) tevékenységének jellege alapján közszolgáltató költ-
ségvetési szerv, típusa szerint közintézet,

b) a feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint önálló-
an mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

(2) A Miskolci Egyetem egységes szerkezetbe foglalt
alapító okirata jelen határozat alapján kerül kiadásra.

13. §

(1) A Kt. 16. és 18. §-ai értelmében a Pannon Egyetem
besorolása

a) tevékenységének jellege alapján közszolgáltató költ-
ségvetési szerv, típusa szerint közintézet,

b) a feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint önálló-
an mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

(2) A Pannon Egyetem egységes szerkezetbe foglalt ala-
pító okirata jelen határozat alapján kerül kiadásra.

14. §

(1) A Kt. 16. és 18. §-ai értelmében a Pécsi Tudomány-
egyetem besorolása

a) tevékenységének jellege alapján közszolgáltató költ-
ségvetési szerv, típusa szerint közintézet,

b) a feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint önálló-
an mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

(2) A Pécsi Tudományegyetem egységes szerkezetbe
foglalt alapító okirata jelen határozat alapján kerül kiadásra.

15. §

(1) A Kt. 16. és 18. §-ai értelmében a Semmelweis
Egyetem besorolása

a) tevékenységének jellege alapján közszolgáltató költ-
ségvetési szerv, típusa szerint közintézet,

b) a feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint önálló-
an mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

(2) A Semmelweis Egyetem egységes szerkezetbe fog-
lalt alapító okirata jelen határozat alapján kerül kiadásra.

16. §

(1) A Kt. 16. és 18. §-ai értelmében a Széchenyi István
Egyetem besorolása

a) tevékenységének jellege alapján közszolgáltató költ-
ségvetési szerv, típusa szerint közintézet,

b) a feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint önálló-
an mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

(2) A Széchenyi István Egyetem egységes szerkezetbe
foglalt alapító okirata jelen határozat alapján kerül kiadásra.
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17. §

(1) A Kt. 16. és 18. §-ai értelmében a Szegedi Tudo-
mányegyetem besorolása

a) tevékenységének jellege alapján közszolgáltató költ-
ségvetési szerv, típusa szerint közintézet,

b) a feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint önálló-
an mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

(2) A Szegedi Tudományegyetem egységes szerkezetbe
foglalt alapító okirata jelen határozat alapján kerül ki-
adásra.

18. §

(1) A Kt. 16. és 18. §-ai értelmében a Szent István Egye-
tem besorolása

a) tevékenységének jellege alapján közszolgáltató költ-
ségvetési szerv, típusa szerint közintézet,

b) a feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint önálló-
an mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

(2) A Szent István Egyetem egységes szerkezetbe
foglalt alapító okirata jelen határozat alapján kerül ki-
adásra.

19. §

(1) A Kt. 16. és 18. §-ai értelmében a Szolnoki Fõiskola
besorolása

a) tevékenységének jellege alapján közszolgáltató költ-
ségvetési szerv, típusa szerint közintézet,

b) a feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint önálló-
an mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

(2) A Szolnoki Fõiskola egységes szerkezetbe foglalt
alapító okirata jelen határozat alapján kerül kiadásra.

20. §

(1) A Kt. 16. és 18. §-ai értelmében a Színház- és Film-
mûvészeti Egyetem besorolása

a) tevékenységének jellege alapján közszolgáltató költ-
ségvetési szerv, típusa szerint közintézet,

b) a feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint önálló-
an mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

(2) A Színház- és Filmmûvészeti Egyetem egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirata jelen határozat alapján
kerül kiadásra.

II.

21. §

Jelen határozatom az aláírásának napján lép hatályba.

Budapest, 2009. június 30.

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter

KÖZLEMÉNYEK

Közlemény egyes felsõoktatási intézmények alapító
okiratainak módosításáról1

Közlemény a Budapesti Német Nyelvû Egyetemért
Közalapítvány – módosításokkal egységes szerkezetbe

foglalt – alapító okiratának kiadásáról2

10. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 1037
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megküldünk.
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léklete tartalmazza (1459–1466. és 1481–1484. oldal), amelyet az elõfizetõk
részére megküldünk.



A Heves Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakmai és Közmûvelõdési Szolgáltató Intézményének
közleménye

szaktanácsadási névjegyzék kiadásáról

Sor-
szám

Név Intézménytípus Szakterület Szakirány

1. Abonyi Lászlóné általános iskola sajátos nevelésû igényû
gyermekek óvodai nevelése és
tanuló iskolai nevelése és
oktatása, valamint integrált
nevelés és oktatás,
tanügyigazgatás

tanügyi dokumentumok

2. Alácsné Kapás Katalin általános iskola pedagógiai nevelés tanulói eredménymérés

3. Antal Zsuzsanna általános iskola,
gimnázium,
szakközépiskola,
szakiskola,
gyógypedagógiai
nevelés-oktatási intézmény,
többcélú intézmény,
kollégium

sajátos nevelésû igényû
gyermekek óvodai nevelése és
tanuló iskolai nevelése és
oktatása, valamint integrált
nevelés és oktatás,
szakrendszerû oktatás, hátrányos
helyzetû gyermekek, tanulók
integrált oktatása,
együttnevelése, esélyegyenlõség
biztosítása

tehetséggondozás,
tehetségfejlesztés,
fejlesztõpedagógia, pedagógiai
módszertan

4. Bakosné Varga Valéria általános iskola, többcélú
intézmény

tanügyigazgatás, pedagógiai
értékelés, mérés-értékelés

tanügyi dokumentumok,
intézményvezetés, pedagógiai
program tartalma, megvalósítása,
helyi tantervi tevékenység,
intézményértékelés, tanulói
eredménymérés: kompetenciamérés,
tudásszintmérés (alapozó szakasz,
bármilyen tantárgy és mû. terület),
egyéb értékelõ mérések

5. Barcziné Horváth
Márta

általános iskola tanügyigazgatás, halmozottan
hátrányos helyzetû tanulók
integrált oktatása,
együttnevelése, esélyegyenlõség
biztosítása

intézményvezetés, pedagógiai
program tartalma és megvalósítása,
nem szakrendszerû oktatás, tanügyi
dokumentumok

6. Batáriné Tóth Irén gimnázium,
szakközépiskola, szakiskola

szakrendszerû oktatás,
pedagógiai értékelés

magyar nyelv és irodalom, mérések

7. Bíró Bálint gimnázium,
szakközépiskola,
szakiskola, általános iskola

szakrendszerû oktatás,
pedagógiai értékelés

matematika mûveltségterület
(matematikai kulcskompetencia),
tehetséggondozás,
tehetségfejlesztés,
kompetenciamérés, tudásszintmérés
(matematika)

8. Bükerné Huszár
Erzsébet

óvoda, általános iskola gyermek- és ifjúságvédelem

9. Csományné Pós Judit óvoda tanügyigazgatás, szervezet- és
minõségfejlesztés

intézményvezetés, tanügyi
dokumentumok

10. Dallosné Zvara Katalin általános iskola napközis és tanulószobai
foglalkozás, szakrendszerû
oktatás

szociális és életviteli
kompetenciaterület, ember a
természetben: természetismeret és
biológia, anyanyelvi
kommunikáció, szociális és
életviteli kompetencia,
természettudományos kompetencia,
matematikai kompetencia, digitális
kompetencia, hatékony, önálló
tanulás
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Sor-
szám

Név Intézménytípus Szakterület Szakirány

11. Daru Éva Katalin gyógypedagógiai
nevelési-oktatási
intézmény, általános iskola,
óvoda

sajátos nevelési igényû
gyermekek óvodai nevelése és
tanuló iskolai nevelése és
oktatása (általános iskola,
óvoda), pedagógiai értékelés:
intézményértékelés,
tanulóeredmény m. (óvoda,
általános iskola,
gyógypedagógiai)

intézményértékelés, tanulói
eredménymérés

12. Dombi Margit általános iskola szakrendszerû oktatás:
1. magyar nyelv és irodalom
2. tehetséggondozás
Pedagógiai értékelés: 2. tanulói
eredménymérés
– tudásszint
– kompetenciamérés

szakrendszerû oktatás:
1. magyar nyelv és irodalom
2. tehetséggondozás
Pedagógiai értékelés: 2. tanulói
eredménymérés
– tudásszint
– kompetenciamérés

13. Dr. Farkas Sándorné általános iskola általános iskola bevezetés és
kezdõ szakaszában folyó
nevelés és oktatás, pedagógiai
értékelés

matematika, intézményértékelés,
tanulói eredménymérés:
– kompetenciamérés
– tudásszintmérés (mûveltségi
terület/modul/tantárgycsoport/tantár
gy megjelölésével): egyéb, a
tanulókat és a pedagógusokat
értékelõ mérések

14. Dr. Liptainé Reszegi
Ágnes

gimnázium,
szakközépiskola

szakrendszerû oktatás,
tanügyigazgatás

matematika tantárgy/matematika
kompetencia, pedagógiai program
tartalma és megvalósítása, helyi
tantervi tevékenység, tanügyi
dokumentumok

15. Dr. Ludányi Lajos általános iskola és
középiskola

szakrendszerû oktatás kémia

16. Erdészné Turcsányi
Katalin

többcélú intézmény (óvoda,
általános iskola,
gimnázium, alapfokú
mûvészetoktatás)

szakrendszerû oktatás, óvodai
nevelés, alapfokú
mûvészetoktatás

drámapedagógia

17. Gál Judit óvoda óvodai nevelés szociális-érzelmi nevelés, fejlesztõ
pedagógia

18. Hegedûsné Lóczi
Borbála

általános iskola,
gimnázium,
szakközépiskola, szakiskola

szakrendszerû oktatás,
tanügyigazgatás

iskolai testnevelés és sport,
pedagógiai program tartalma és
megvalósítása, helyi tantervi
tevékenység, tanügyi
dokumentumok

19. Hegyiné Póta Borbála középiskola, általános
iskola

szakrendszerû oktatás,
pedagógiai értékelés

matematika, pedagógiai
módszertan, kooperatív technikák,
differenciálás, tanulói
eredménymérés, kompetenciamérés,
tudásszintmérés (matematika),
egyéb, a tanulókat és
pedagógusokat értékelõ mérések

20. Hóbor Sándor középiskola, általános
iskola

szakrendszerû oktatás,
pedagógiai értékelés

fizika, matematika,
tehetséggondozás,
tehetségfejlesztés, pedagógiai
módszertan: kooperatív technikák,
differenciálás, tanulói
eredménymérés, kompetenciamérés,
tudásszintmérés (matematika,
fizika), egyéb, a tanulókat és
pedagógusokat értékelõ mérések

21. Hollóné Bódi Katalin általános iskola szakrendszerû oktatás,
tanügyigazgatás

informatika, tanügyigazgatás
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Sor-
szám

Név Intézménytípus Szakterület Szakirány

22. Horváth Lászlóné általános iskola szakrendszerû oktatás kémia

23. Igric Eszter általános iskola szakrendszerû oktatás mûvészetek: rajz- és vizuális kultúra
szakirányban

24. Jámbor Erzsébet általános iskola általános iskola bevezetõ és
kezdõ szakaszában folyó
nevelés, oktatás

alternatív pedagógia: Jenaplan,
pedagógiai módszertan: kooperatív
technikák, projektpedagógia

25. Juhászné Varga Márta általános iskola,
szakrendszerû oktatás,
tanügyigazgatás,
pedagógiai értékelés

szakrendszerû oktatás,
intézményvezetés, tanügyi
dokumentumok

német nyelv oktatása,
tudásszintmérés (német)

26. Király Istvánné óvoda óvodai nevelés, pedagógiai
értékelés, tanügyigazgatás

óvodai nevelés, pedagógiai
értékelés, intézményértékelés,
tanügyigazgatás, intézményvezetés,
szociális érzelmi
nevelés/mentálhigiéné

27. Király Róbertné óvodától középfokig sajátos nevelési igényû
gyermekek óvodai nevelése és
tanulók iskolai nevelése és
oktatása, valamint integrált
nevelés, oktatás,
tanügyigazgatás, szervezet és
minõségfejlesztés

sajátos nevelési igényû gyermekek
óvodai nevelése és tanulók iskolai
nevelése és oktatása, valamint
integrált nevelés, oktatás,
intézményértékelés, tanügyi
dokumentumok, szervezet és
minõségfejlesztés

28. Kiss Ferenc kollégium kollégiumi nevelés,
tanügyigazgatás

intézményvezetés, tanügyi
dokumentumok, pedagógiai
módszertan, szociális és életvitel
kompetenciaterület

29. Kocsis Gáborné általános iskola általános iskola bevezetõ és
kezdõ szakaszában folyó oktatás
és nevelés, fejlesztõpedagógia,
hátrányos helyzetû gyermekek,
tanulók integrált oktatása,
együttnevelés

fejlesztõpedagógia, integrált
oktatás, pedagógiai módszertan:
kooperatív technikák

30. Koósné Reha Valéria óvodai nevelés 1. nemzeti-etnikai kisebbségi
nevelés
2. uniós (közösségi) pályázatírás
és projektmenedzsment

roma kisebbségi nevelés

31. Kórodi Rita bölcsõde, óvoda, általános
iskola

sajátos nevelési igényû
gyermekek bölcsõdei, óvodai
nevelése és tanuló iskola
nevelése és oktatása, valamint
integrált nevelés és oktatás

32. Korózsné Bata Irén óvoda pedagógiai értékelés, szervezet-
és minõségfejlesztés

intézményértékelés

33. Kovács Beatrix óvoda szervezet- és minõségfejlesztés

34. Kovácsné Gáspár
Ibolya

általános iskola szervezet- és minõségfejlesztés,
pedagógiai értékelés

intézményértékelés, tanulói
eredménymérés, kompetenciamérés,
képességmérés, matematika, kémia
tantárgy, egyéb, a tanulókat és
pedagógusokat érintõ mérések

35. Kovácsné Tóth Dóra általános iskola szakrendszerû oktatás,
tanügyigazgatás

tehetséggondozás,
tehetségfejlesztés,
intézményvezetés, pedagógiai
program tartalma és megvalósítása,
helyi tantervi tevékenység tanügyi
dokumentumok

36. Kozmáné Bata
Zsuzsanna

óvoda, általános iskola,
szakiskola

sajátos nevelési igényû
gyermekek óvodai nevelése és
tanulók iskolai nevelése és
oktatása, valamint integrált
nevelés, oktatás
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37. Lóczi Julianna gimnázium szakrendszerû oktatás német nyelv kulcskompetenciái,
tehetséggondozás, tehetségfejlesztés

38. Matúzné Nagy Ildikó gimnázium,
szakközépiskola,
szakiskola, többcélú
intézmény

szakrendszerû oktatás,
pedagógiai értékelés

tehetséggondozás,
környezetvédelem, környezeti
nevelés, erdei iskolai program,
biológia

39. Melykóné Tözsér Judit általános iskola iskolai könyvtár,
tanügyigazgatás, szervezet- és
minõségfejlesztés

tehetséggondozás,
tehetségfejlesztés, pedagógiai
program tartalma és megvalósítása,
helyi tantervi tevékenység, tanügyi
dokumentumok, egyéb, a tanulókat
és pedagógusokat értékelõ mérések

40. Mezei Rita alapfokú mûvészetoktatási
intézmény,
általános iskola,
többcélú intézmény

alapfokú mûvészetoktatás,
pedagógiai értékelés,
tanügyigazgatás,
szervezet- és minõségfejlesztés

tehetséggondozás,
tehetségfejlesztés, pedagógiai
program tartalma és megvalósítása,
helyi tantervi tevékenység, tanügyi
dokumentumok, egyéb, a tanulókat
és pedagógusokat értékelõ mérések

41. Molnár Lászlóné óvoda óvodai nevelés, pedagógiai
értékelés

szociális-érzelmi nevelés,
egészségnevelés, kompetenciaalapú
nevelés, intézményértékelés,
DIFER-mérés

42. Molnárné Nagy Mária óvoda tanügyigazgatás, hátrányos
helyzetû gyermekek integrált
együttnevelése, esélyegyenlõség
biztosítása

intézménymérés

43. Nagy Éva óvoda, általános iskola,
gimnázium,
szakközépiskola,
szakiskola, EGYMI
gyógypedagógiai
intézmények

óvodai nevelés, általános iskola
bevezetõ és kezdõ szakaszában
folyó nevelés és oktatás,
szakrendszerû oktatás, hátrányos
helyzetû gyermekek, tanulók
integrált oktatása,
együttnevelése, esélyegyenlõség
biztosítása, sajátos nevelési
igényû gyermekek óvodai
nevelése és tanuló iskolai
nevelése és oktatása, valamint
integrált nevelés és oktatás

szociálisérzelmi nevelés,
tehetséggondozás,
tehetségfejlesztés,
fejlesztõpedagógiai,
óvodapszichológia,
gyógypedagógia,
iskolapszichológia, pályaválasztási
tanácsadás

44. Némethné Süveges
Erzsébet

általános iskola szakrendszerû oktatás mûvészetek: ének-zene,
zenemûvészet

45. Palik Józsefné óvoda óvodai nevelés, tanügyigazgatás szociális-érzelmi nevelés,
intézményvezetés, játékpedagógia,
környezeti nevelés, egészségnevelés

46. Pap Zoltán általános iskola,
gimnázium,
szakközépiskola, szakiskola

pedagógiai értékelés informatika/számítástechnika

47. Papp Tünde óvoda óvodai nevelés és általános
pedagógia

óvodai nevelés, óvodapedagógia,
minõségfejlesztés

48. Prisztás Imréné általános iskola,
középiskola

kezdõ és bevezetõ szakasz,
idegen nyelv

magyar nyelv és irodalom, francia
nyelv

49. Sályné Zemniczky
Magdolna

általános iskola általános iskola bevezetõ és
kezdõ szakaszában folyó
nevelés és oktatás, pedagógiai
értékelés, szervezet- és
minõségfejlesztés

matematika, kooperatív technikák,
tanulói eredménymérés:
kompetenciamérés (matematika)

50. Sándor József általános és középiskola szakrendszerû oktatás földrajz
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51. Soltészné Birinyi Anna általános iskola általános iskola bevezetõ, kezdõ
szakasz, matematika, logika
1–4. osztály, alsó tagozat,
pedagógiai módszertani
differenciálás

alsó tagozat: matematika–logika
kompetenciaterület 1–4. osztály,
pedagógiai módszertan:
differenciálás

52. Sulyok István általános iskola tanügyigazgatás, szakrendszerû
oktatás

intézményvezetés, pedagógiai
program tartalma, tanügyi
dokumentumok,
mûveltségterületek, tantárgyak,
tehetséggondozás,
tehetségfejlesztés, erdei iskolai
program

53. Széplakiné Józsa Erika általános iskola általános iskola bevezetõ és
kezdõ szakaszában folyó
nevelés, oktatás, pedagógiai
értékelés

informatika, intézményértékelés,
tanulói eredményhirdetés

54. Szûcsi Katalin általános iskola pedagógiai értékelés, szervezet-
és minõségfejlesztés,
tanügyigazgatás

intézményértékelés,
intézményvezetés, tanügyi
dokumentumok

55. Takács Lászlóné óvoda, általános iskola sajátos nevelési igényû gyermek
óvodai és iskolai nevelése

56. Tóth Zoltán Gyuláné általános iskola kezdõ szakasz tanügyigazgatás

57. Valakovicsné Lakatos
Marianna

középiskola iskolai könyvtár

58. Vinczéné Mádi
Magdolna

általános iskola sajátos nevelési igényû gyermek
iskolai nevelése, szakrendszerû
oktatás

fejlesztõpedagógia

59. Vizes Lajos általános iskola szakrendszerû oktatás történelem állampolgári ismeretek,
ember és társadalom

Székely Józsefné s. k.,
igazgató

Pályázati felhívás felsõoktatási intézmény vezetõi álláshelyeinek betöltésére

A pályázatok benyújtásával és közzétételével – így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen
elõírt feltételekkel és a benyújtandó mellékletekkel – kapcsolatos rendelkezéseket a felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXIX. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az e törvény végrehajtásá-
ról és a felsõoktatási intézményekben történõ foglalkoztatás egyes kérdéseirõl szóló 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet
tartalmazza.

AZ ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZÕ KAR
pályázatot hirdet az
Idegen Nyelvi és Irodalmi Tanszék
tanszékvezetõi megbízás elnyerésére

A kinevezendõ tanszékvezetõ feladata: a tanszék idegen nyelvi oktatói, tudományos, diákköri és kulturális tevékenységé-
nek irányítása, a tanszék képviselete az egyetem és a kar vezetõ szervei elõtt. Gondoskodnia kell a tantárgyak/tantárgy-
elemek színvonalas oktatásáról, a programok és tematikák folyamatos korszerûsítésérõl, az akkreditációs, minõségbizto-
sítási követelmények teljesítésérõl. Felelõs a szervezeti egység infrastruktúrájának fenntartásáért és fejlesztéséért.
A kinevezendõ tanszékvezetõnek oktatóként feladata a német nemzetiségi tanítóképzés szaktárgyainak, német nyelvtan
leíró/rendszerezõ, nemzetiségi ismeret-néprajz, nemzetiségi irodalom–gyermekirodalom, játékos foglalkozások német
nyelven – tantárgyak oktatása, gondozása.
A pályázat feltétele: német szakos egyetemi végzettség, legalább 10 éves színvonalas, a tanítóképzésben eltöltött oktatói
gyakorlat. A pályázó további rendelkezzen PhD-fokozattal; legyen rendszeres publikációs tevékenységben megmutat-
kozó oktatói és kutatói eredménye.
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A pályázatnak tartalmaznia kell:
– szakmai önéletrajzot,
– a pályázó vezetõi programját, amelynek a tanítóképzés képesítési követelményeire kell épülnie,
– publikációs jegyzéket,
– végzettséget igazoló okiratok hitelesített másolatát.

A pályázatokat az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképzõ Kar dékánjához a közzétételtõl számított
30 napon belül kell benyújtani (1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40.).

Matematika Tanszék
pályázatot hirdet
tanszékvezetõi megbízás elnyerésére

A kinevezendõ tanszékvezetõ feladata: a tanszék oktatási, tudományos és diákköri tevékenységének irányítása, a tanszék
képviselete az egyetem és a kar vezetõ szervei elõtt. Gondoskodnia kell a tanszéken tanított tantárgyak színvonalas mû-
velésérõl, a programok és tematikák folyamatos korszerûsítésérõl, az akkreditációs, minõségbiztosítási követelmények
teljesítésérõl. Felelõs a szervezeti egység infrastruktúrájának fenntartásáért és fejlesztéséért.
A kinevezendõ tanszékvezetõnek mint oktatónak feladata a tanító és óvodapedagógus-képzésben elõadások tartása, sze-
mináriumok és tanítói gyakorlatok vezetése.
A pályázat feltétele: matematika szakos középiskolai tanári végzettség, PhD-fokozat, legalább 10 éves színvonalas fel-
sõoktatási – lehetõleg az óvó- és tanítóképzésben eltöltött – oktatói és vezetõi gyakorlat, jártasság a 6–12 éves korosztály
matematikai nevelésében, az informatika matematikatanítási alkalmazásában; rendszeres publikációs tevékenységben
megmutatkozó oktatói és kutatói eredmények.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– szakmai önéletrajzot,
– a pályázó vezetõi programját, amelynek a tanító- és óvóképzés képesítési követelményeire kell épülnie,
– publikációs jegyzéket,
– végzettséget, tudományos fokozatot igazoló okiratok hitelesített másolatát,
– nyelvvizsga-bizonyítványok hitelesített másolatát.

A pályázatokat az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképzõ Kar dékánjához a közzétételtõl számított
30 napon belül kell benyújtani (1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40.).

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZÕ FÕISKOLAI KAR
pályázatot hirdet a
Természettudományi Tanszék
tanszékvezetõi megbízás elnyerésére

A kinevezendõ tanszékvezetõ feladata: a oktatói, tudományos, diákköri tevékenységének irányítása, a tanszék képvisele-
te az egyetem és a kar vezetõ szervei elõtt. Gondoskodnia kell az oktatott tantárgyak színvonalas mûvelésérõl, a progra-
mok és tematikák folyamatos korszerûsítésérõl, az akkreditációs, minõségbiztosítási követelmények teljesítésérõl.
Felelõs a szervezeti egység infrastruktúrájának fenntartásáért és fejlesztéséért.
A kinevezendõ tanszékvezetõnek mint oktatónak feladata a Funkcionális anatómia, Természetismeret tantárgy-pedagó-
gia, Természet és környezetvédelem tantárgy oktatása, ehhez kapcsolódóan az elõadások és szemináriumok tartása, va-
lamint tanítási gyakorlatok vezetése, a Csecsemõ- és kisgyermeknevelõ alapszak és a Csecsemõ- és kisgyermekneve-
lõ-gondozó felsõfokú szakképzés szakfelelõsi feladatának ellátása.
A pályázat feltétele: biológia–földrajz szakos egyetemi végzettség, legalább 10 éves színvonalas, a tanítóképzésben el-
töltött oktatói gyakorlat. A pályázó továbbá rendelkezzen PhD-fokozattal; legyen rendszeres publikációs tevékenység-
ben megmutatkozó oktatói és kutatói eredménye.
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A pályázatnak tartalmaznia kell:
– szakmai önéletrajzot,
– a pályázó vezetõi programját, amelynek a tanító- és óvóképzés képesítési követelményeire kell épülnie,
– publikációs jegyzéket,
– végzettséget, tudományos fokozatot igazoló okiratok hitelesített másolatát,
– nyelvvizsga-bizonyítvány hiteles másolatát.

A pályázatokat az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképzõ Kar dékánjához a közzétételtõl számított
30 napon belül kell benyújtani (1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40.).

Dr. Hudecz Ferenc s. k.,
rektor

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmények vezetõi állásaira

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 in-
tézmények 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
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Óvodavezetõ

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

1 2 3 4

Emõd Város
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
3432 Emõd,
Kossuth tér 1.
Tel.: (46) 476-206

Napközi Otthonos
Óvoda
Óvodavezetõ

Lf.: az intézmény szak-
szerû és törvényes ve-
zetése, irányítása,
mûködtetése, teljes kö-
rû vezetõi feladatok el-
látása, munkáltatói
jogok gyakorlása a ha-
tályos jogszabályok, a
szakmai követelmények
alapján.

Felsõfokú óvodapedagó-
gusi v. és szakképzett-
ség, legalább 5 év
óvodapedagógus munka-
körben szerzett szgy.
(a Közokt.tv. 18. §-a sze-
rint), pedagógus
szakvizsga, vagyonnyi-
latkozat-tételi eljárás le-
folytatása, magyar
állampolgárság, büntet-
len elõélet, cselekvõké-
pesség.
Elõny: 5 év vgy., vezetõ
óvodapedagógus szakon
szerzett oklevél.

ÁEI: 2010. szept. 1.
A megbízás 2015. aug. 15-ig,
5 évre szól.
Pbhi: a KSZK honlapján való
megjelenéstõl számított 30. nap.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ képviselõ-testü-
leti ülés.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje: az intézményi vélemé-
nyezés után az Oktatási, Kultu-
rális és Sport Bizottság
személyesen is meghallgatja a
pályázót. A Bizottság javaslatá-
ra a végleges döntést a képvise-
lõ-testület hozza meg.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., vpr. a
szakmai helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzeléssel, felsõ-
fokú végzettséget igazoló okmá-
nyok hitelesített másolata, b.,
adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot 2 példányban, sze-
mélyesen vagy postai úton kell
benyújtani.
Pc.: Lehóczi István
polgármester

Nagyréde Községi
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
3214 Nagyréde,
Fõ út 4.
Tel.: (37) 373-011
Fax: (37) 373-031

Kastély Óvoda
3214 Nagyréde,
Óvoda út 7.
Óvodavezetõ

Lf.: óvodapedagógus-
ként az érvényben lévõ
jogszabályok és alapdo-
kumentumok elõírásai
és ajánlásai szerinti
tervszerû nevelõi mun-
ka, valamint a munkájá-
val kapcsolatos
ügyviteli teendõk ellá-
tása. A rábízott gyer-
mekek testi, lelki és
szellemi fejlõdésének
elõsegítése. Vezetõként

Felsõfokú óvodapedagó-
gusi v., legalább 5 év
szgy., pedagógus szak-
vizsga, büntetlen elõélet.
Óvodavezetõi megbízást
az kaphat, aki a munkál-
tatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll, vagy a
megbízással egyidejûleg
közalkalmazotti munka-
körbe kinevezhetõ.
Elõny: szakirányú, leg-
alább 5 év vgy., felhasz-
nálói szintû MS Office
(irodai alkalmazások).
Elvárt kompetenciák: ha-
tározott, a szakmai mun-
ka terén igényes, precíz,

ÁEI: 2010. aug. 1.
A megbízás 2015. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Határozott idejû közalkalmazot-
ti jogviszony.
Pbhi: a KSZK honlapján való
megjelenéstõl számított 30. nap.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártától számított 30. napot kö-
vetõ elsõ képviselõ-testületi
ülés.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesz-
tési elképzeléssel, om. (eredeti
vagy hiteles), b., adatvédelmi
nyilatkozat.

10. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 1045



1 2 3 4

az intézmény törvényes
mûködésének biztosítá-
sa, a pedagógiai munka
szakmai irányítása, a
pedagógiai program
megvalósulásának biz-
tosítása, az intézményi
költségvetés betartása,
munkáltatói, vezetõi jo-
gok gyakorlása.

pontos, kiváló probléma-
megoldó- és konfliktus-
kezelõ készség.

A pályázatot „Kastély Óvoda
vezetõi pályázat” megjelöléssel
kell benyújtani.
Pc., f.: Balázs József
polgármester

Nagysimonyi Község
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
9561 Nagysimonyi,
Kossuth L. u. 12.
Tel./fax: (95) 550-005

Tündérkert Óvoda
9561 Nagysimonyi,
Kossuth L. u. 14.
Óvodavezetõ

Lf.: az óvoda szakszerû
és törvényes mûködte-
tése, takarékos gazdál-
kodás, munkáltatói
jogok gyakorlása, dön-
tés az intézmény mûkö-
désével kapcsolatos
minden olyan ügyben,
amelyet a jogszabály
nem utal más hatás-
körébe.
Az óvodavezetõnek a
határozatlan idejû kine-
vezésével el kell látni
óvodapedagógusi mun-
kakört is.

Felsõfokú óvodapedagó-
giai v., óvodapedagógus
munkakörben szerzett
legalább 5 év szgy., va-
gyonnyilatkozat-tételi el-
járás lefolytatása,
pedagógus szakvizsga,
magyar állampolgárság,
büntetlen elõélet, cselek-
võképesség.
Óvodavezetõi megbízást
az kaphat, aki az óvodá-
val közalkalmazotti jog-
viszonyban áll, vagy a
megbízással egyidejûleg
közalkalmazotti munka-
körbe kinevezhetõ.

ÁEI: 2010. aug. 1.
A megbízás 2015. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pbhi: 2010. márc. 31.
Pehi: 2010. jún. 30.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell: a
jogszabályban meghatározottak
szerinti legalább 5 év szgy-t iga-
zoló szakmai ön., b., végzettsé-
get igazoló okirat hitelesített
másolata, vpr. a szakmai hely-
zetelemzésre épülõ fejlesztési
elképzeléssel, adatvédelmi nyi-
latkozat.
A pályázatot postai úton, „Óvo-
davezetõi pályázat”
megjelöléssel kell benyújtani.
Pc.: Nagysimonyi Község Ön-
kormányzat Képviselõ-testülete
f.: Major Tiborné körjegyzõ
Tel.: 06 (70) 315-3633

Nagyszentjános
Község Önkormányzat
Képviselõ-testülete
9072 Nagyszentjános,
Vasút u. 1.
Tel.: (96) 544-030

Tarka Lepke Óvoda
9072 Nagyszentjános,
József A. u. 6.
Óvodavezetõ

Felsõfokú óvodapedagó-
gusi v. és szakképzett-
ség, legalább 5 év, a
Közokt.tv. 18. §-a által
elismerhetõ szgy.
Elõny: pedagógus szak-
vizsga (Közokt.tv.
16–18. §).

ÁEI: 2010. szept. 1.
A megbízás 2015. júl. 31-ig szól.
Pbhi: a KSZK honlapján történõ
közzétételtõl számított 30. nap.
Pehi: 2010. júl. 31.
Juttatás: ill., vp. Kjt. szerint,
egyéb juttatás: jogszabály, ill.
fenntartói döntés alapján.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr. a szakmai hely-
zetelemzésre épülõ fejlesztési el-
képzeléssel, b., hitelesített om.,
nyilatkozat arról, hogy a pályázó
nyílt vagy zárt ülésen kéri a pá-
lyázat megtárgyalását, adatvédel-
mi nyilatkozat.
A pályázatot 2 példányban kell
benyújtani.
Pc.: Csizmadiáné dr. Kiss Ildikó
jegyzõ
f.: telefonon.
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Vecsés Város
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
2220 Vecsés,
Szent István tér 1.

Falusi Nezetiségi
Óvoda – Dorfkinder-
garten Wetschesch
(német nemzetiségi
nyelvet oktató intéz-
mény)
2220 Vecsés,
Fõ út 83.
Óvodavezetõ

Szakirányú fõiskolai v.,
legalább 5 év szgy., bün-
tetlen elõélet, pedagógus
szakvizsga, német kö-
zépfokú C-típusú nyelv-
vizsga.
Elõny: nemzetiségi óvo-
dapedagógusi vagy nem-
zetiségi kiegészítõ
óvodapedagógusi szak-
képzettség.

ÁEI: 2010. aug. 1.
A megbízás 2015. júl. 31-ig
szól.
Pbhi: a KSZK honlapján történõ
megjelenéstõl számított 30. nap.
Pehi: a KSZK honlapján történõ
megjelenéstõl számított 90. nap.
Juttatás: ill. Kjt. szerint., maga-
sabb vp.
A pályázathoz csatolni kell:
fényképpel ellátott szakmai ön.,
b., iskolai végzettséget, szak-
képzettséget igazoló dokumen-
tumok másolata, vpr.,
adatvédelmi nyilatkozat.
Pc.: Szlahó Csaba
polgármester

Iskolaigazgató

Berettyóújfalu Város
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
4100 Berettyóújfalu,
Dózsa Gy. u. 17–19.
Tel.: (54) 505-450
Fax: (54) 505-440

Eötvös József Szakkép-
zõ Iskola és Speciális
Szakiskola
4100 Berettyóújfalu,
Eötvös u. 1.
Igazgató

Bessenyei György
Szakközépiskola és
Arany János Kollégium
4100 Berettyóújfalu,
Honvéd u. 9–11.
Igazgató

II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola
4100 Berettyóújfalu,
Rákóczi u. 1.
Igazgató

Lf.: a Közokt.tv. 55. §
(2) bekezdésében meg-
határozott feladatok.

Büntetlen elõélet, ma-
gyar állampolgárság,
egyetemi szintû tanári v.
és szakképzettség, leg-
alább 5 év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy., pedagógus szak-
vizsga, a nevelési-oktatá-
si intézményben
pedagógus munkakörben
fennálló, határozatlan
idõre szóló alkalmazás,
illetve a megbízással
egyidejûleg pedagógus
munkakörben történõ,
határozatlan idõre szóló
alkalmazás.

ÁEI: 2010. aug. 1.
A megbízás 2015. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pbhi: 2010. ápr. 30.
Pehi: 2010. jún. 30.
Juttatás: ill. jogszabályi elõírá-
sok szerint.
A pályázathoz csatolni kell: leg-
magasabb iskolai végzettséget
igazoló om., pedagógus szak-
vizsgát igazoló om., szakmai
ön., vpr. a szakmai helyzetelem-
zésre épülõ fejlesztési elképze-
léssel, b., adatvédelmi
nyilatkozat.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani.
Pc.: Szeifert Ferenc
polgármester
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Bódvaszilas Község
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
3763 Bódvaszilas,
Kossuth L. út 21.

Körzeti Általános
Iskola
3763 Bódvaszilas,
Petõfi út 10.
Igazgató
(teljes munkaidõ)

Általános iskolában pe-
dagógus munkakör betöl-
téséhez szükséges
felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, pedagó-
gus szakvizsga, legalább
5 év pedagógus munka-
körben szerzett szgy.,
másodszor és további al-
kalommal történõ megbí-
zás esetén a pedagógus
szakvizsga keretében
szerzett intézményveze-
tõi szakképzettség, bün-
tetlen elõélet,
cselekvõképesség.

ÁEI: 2010. aug. 1.
A megbízás 2015. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Határozatlan idejû közalkalma-
zotti jogviszony.
Pbhi: 2010. máj. 31.
Pehi: 2010. júl. 15.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje: a pályázatokról a Bódva-
szilas Iskolafenntartó Társulás-
ban részt vevõ Önkormányzatok
Képviselõ-testületei együttes
ülésen döntenek.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., vpr.,
szgy. igazolása, b., adatvédelmi
nyilatkozat.
A pályázatot 2 példányban kell
benyújtani.
Pc.: Községi Önkormányzat
f.: Tóth Sándor polgármester
vagy
dr. Stefán Sándor körjegyzõ
Tel.: (48) 454-015,
(48) 554-503

Budapest Fõváros
XVII. Kerület
Rákosmente
Önkormányzatának
Oktatási és Kulturális
Bizottsága
1173 Budapest,
Pesti út 165.
Tel.: (1) 253-3376
Fax: (1) 253-3377
E-mail: oktatasiiro-
da@pohi17.hu

Bartók Béla Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
1173 Budapest,
Pesti út 80.
Igazgató

Egyetemi vagy fõiskolai
szintû tanári v., pedagó-
gus szakvizsga, másod-
szor és további megbízás
esetén pedagógus szak-
vizsga keretében szerzett
intézményvezetõi szak-
képzettség, a Közokt.tv.
18. § (1) bekezdés
c) pontja szerint legalább
5 év, ill. 18. § (6) bek.
szerint 3 év szgy., ma-
gyar állampolgárság,
büntetlen elõélet.

ÁEI: 2010. aug. 1.
A megbízás 2015. júl. 31-ig
szól.
Pbhi: a KSZK honlapján történõ
közzétételtõl számított 30. nap.
Pehi: 2010. jún. 30.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell: ön.,
b. (1 pld. eredeti és 1 pld. máso-
lat), om., vpr., fejlesztési elkép-
zelések, adatvédelmi
nyilatkozat.
A pályázatot 2 példányban,
„Igazgatói pályázat – Bartók
Béla Alapfokú Mûvészetoktatá-
si Intézmény” megjelöléssel kell
benyújtani.
Pc.: Budapest Fõváros XVII.
Kerület Rákosmente Önkor-
mányzata Polgármesteri Hivata-
lának Oktatási, Mûvelõdési és
Sport Irodája
f.: Oktatási Csoport
Tel.: (1) 253-3375
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Dunaföldvár Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
7020 Dunaföldvár,
Kossuth L. u. 2.
Tel.: (75) 541-550

Dunaföldvár-Bölcs-
ke-Madocsa Mikrotér-
ségi Bölcsõde, Óvoda,
Általános iskola, Alap-
fokú Mûvészetoktatási
Intézmény, Gimnázium
és Szakiskola
7020 Dunaföldvár,
Templom u. 9.
Fõigazgató
(teljes munkaidõ)

Lf.: az intézmény tevé-
kenységének irányítása,
a tagintézmények mun-
kájának koordinálása,
jogszerû mûködésének
biztosítása a hatályos
jogszabályokban, alapí-
tó okiratban, valamint a
fenntartói és egyéb
szakmai irányító szer-
vezetek útmutatásaiban
foglaltak szerint.

Egyetemi szintû tanári v.
és szakképzettség, peda-
gógus szakvizsga, peda-
gógus munkakörben
szerzett legalább 5 év
szgy., vagyonnyilatko-
zat-tételi eljárás lefolyta-
tása, magyar
állampolgárság, büntet-
len elõélet, cselekvõké-
pesség.
Elõny: közoktatási intéz-
ményvezetõi gyakorlat,
közoktatás-vezetõi szak-
vizsga.

ÁEI: 2010. júl. 1.
A megbízás 2015. júl. 15-ig,
5 évre szól.
Határozatlan idejû közalkalma-
zotti jogviszony.
Pbhi: 2010. márc. 31.
Pehi: 2010. máj. 31.
Juttatás: ill. Kjt. szerint, vala-
mint Korm. rendelet alapján.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesz-
tési elképzeléssel, iskolai vég-
zettséget, szgy-t igazoló om., b.,
nyilatkozat arról, hogy a pályá-
zatot elbíráló üléseken a pályázó
kívánja-e zárt ülés tartását, adat-
védelmi nyilatkozat.
A pályázatot postai úton, zárt
borítékban, 1 példányban, „Fõ-
igazgató” megjelöléssel kell be-
nyújtani.
Pc., f.: Nagy Gáborné
polgármester
Tel.: (75) 541-553

Dunaharaszti Város
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
2330 Dunaharaszti,
Fõ út 152.
Tel.: (24) 504-450
Fax: (24) 370-457
E-mail: titkarsag@du-
naharaszti.hu

Hunyadi János
Általános Iskola
Igazgató

Fõiskolán vagy egyete-
men szerzett pedagógus
v. és szakképzettség, pe-
dagógus szakvizsga, leg-
alább 5 év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy., nevelési-oktatási
intézményben pedagógus
munkakörben fennálló,
határozatlan idõre szóló
alkalmazás, illetve a
megbízással egyidejûleg
pedagógus munkakörben
történõ határozatlan idõ-
re szóló alkalmazás, ki-
emelkedõ szakmai
tevékenység.
Elõny: vgy., közokta-
tás-vezetõi szakképesí-
tés, német nyelv
felsõfokú ismerete, fel-
használói szintû számító-
gép-ismeret.

ÁEI: 2010. júl. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Pbhi: az Oktatási és Kulturális
Közlönyben történõ megjelenés-
tõl számított 30. nap.
Pehi:
Juttatás: ill. Kjt. szerint, illetve
fenntartói döntés alapján.
A pályázathoz csatolni kell: leg-
alább 5 év szgy-t igazoló szak-
mai ön., képesítést igazoló
hiteles om., feladatkörrel kap-
csolatos koncepció, vpr., b.
Pc.: dr. Szalay László polgár-
mester
f.: tel.: (24) 504-410
www.dunaharaszti.hu
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Emõd Város
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
3432 Emõd,
Kossuth tér 1.
Tel.: (46) 476-206

Reményi Ede Alapfokú
Zeneoktatási Intézmény
Igazgató

Lf.: az intézmény szak-
szerû és törvényes ve-
zetése, irányítása,
mûködtetése, teljes kö-
rû vezetõi feladatok el-
látása, munkáltatói
jogok gyakorlása a ha-
tályos jogszabályok, a
szakmai követelmények
alapján.

Szakirányú felsõfokú v.
és szakképzettség, leg-
alább 5 év szakirányú pe-
dagógus munkakörben
szerzett szgy.
(a Közokt.tv. 18. §-a sze-
rint), pedagógus szak-
vizsga, közoktatás-
vezetõi szakvizsga, va-
gyonnyilatkozat-tételi el-
járás lefolytatása, magyar
állampolgárság, büntet-
len elõélet, cselekvõké-
pesség.
Elõny: 5 év vgy.

ÁEI: 2010. szept. 1.
A megbízás 2015. aug. 15-ig,
5 évre szól.
Pbhi: a KSZK honlapján való
közzétételtõl számított 30. na-
pig.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ képviselõ-testü-
leti ülés.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje: az intézményi vélemé-
nyezés után az Oktatási, Kultu-
rális és Sport Bizottság
személyesen is meghallgatja a
pályázót. A Bizottság javaslatá-
ra a végleges döntést a képvise-
lõ-testület hozza meg.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., vpr. a
szakmai helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzeléssel, felsõ-
fokú végzettséget igazoló okmá-
nyok hiteles másolata, b.,
adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot 2 példányban, sze-
mélyesen vagy postai úton kell
benyújtani.
Pc.: Lehóczki István
polgármester

Kenézlõ Községi
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
3955 Kenézlõ,
Aradi út 49.
Tel.: (47) 344-028
Fax: (47) 544-000

Körzeti Általános
Iskola
(Intézményfenntartó
Társulás)
3955 Kenézlõ,
Kárpát u. 1–3.
Igazgató

Jogszabályban elõírt
szakirányú fõiskolai v.,
pedagógus szakvizsga,
10 év pedagógus munka-
körben szerzett szgy.,
legalább 5 év vgy.

ÁEI: 2010. aug. 16.
A megbízás 2015. júl. 31-ig szól.
Pbhi: 2010. máj. 31.
Pehi: a pályázat benyújtási ha-
táridejének lejártát követõ 30.
napot követõ 60 napon belül.
Juttatás: ill., vp. Kjt. szerint, il-
letve fenntartói döntés alapján.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., szakmai vpr., isko-
lai végzettséget igazoló om., b.
A pályázatot 2 példányban, zárt
borítékban kell benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni a
pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számot: 275/2010.,
valamint a munkakör megneve-
zését: igazgató.
Pc.: Hunyadi Tibor polgármester
A KSZK honlapján való közzé-
tétel idõpontja: 2010. ápr. 15.
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Kisbajcs, Nagybajcs,
Vámosszabadi és
Vének Községek
Önkormányzatának
Képviselõ-testületei
9062 Kisbajcs,
Kossuth u. 1.
Tel.: (96) 560-230
Fax: (96) 560-238

Vörösmarty Mihály
Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészet-
oktatási Iskola
9062 Kisbajcs,
Arany János u. 19.
Igazgató

Lf.: felelõs az intéz-
mény szakszerû és tör-
vényes mûködéséért, a
takarékos gazdálkodá-
sáért, gyakorolja a
munkáltatói jogokat az
intézmény dolgozói te-
kintetében és dönt az
intézmény mûködésé-
vel kapcsolatban min-
den olyan ügyben,
amelyet jogszabály nem
utal más hatáskörébe.

A Közokt.tv. 17. § sze-
rinti iskolai v., pedagó-
gus szakvizsga, vagy
ezzel egyenértékû kép-
zettség, másodszor törté-
nõ megbízás esetén a
pedagógus szakvizsga
keretében szerzett intéz-
ményvezetõi szakkép-
zettség,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása, leg-
alább 10 év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy., magyar állampol-
gárság, büntetlen elõélet,
cselekvõképesség.
Elõny: legalább 10 év
vgy.

ÁEI: 2010. aug. 1.
A megbízás 2015. júl. 31-ig szól.
Pbhi: 2010. ápr. 30.
Pehi: 2010. jún. 30.
Juttatás: ill. Kjt. szerint, vala-
mint a helyi Kollektív Szerzõ-
dés rendelkezései alapján.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., szakkép-
zettséget igazoló dokumentu-
mok hiteles másolata,
pedagógus szakvizsga, vagy ez-
zel egyenértékû vizsga meglétét
igazoló oklevél hiteles másolata,
vpr. a szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzeléssel,
b., pályázó nyilatkozata arról,
hogy vállalja a vagyonnyilatko-
zat-tételi eljárás lefolytatását,
valamint arról, hogy az elõké-
szítõ bizottsági, valamint a tes-
tületi ülések során kéri-e zárt
ülés tartását, adatvédelmi nyilat-
kozat.
A pályázatot postai úton, „Intéz-
ményvezetõi pályázat” megjelö-
léssel kell benyújtani.
Pc.: Kisbajcs és Vének Közsé-
gek Körjegyzõsége
f.: Kamocsai Sándor polgármes-
ter és Burányi Bernadett kör-
jegyzõ

Kisvárda Város
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
4600 Kisvárda,
Szent László u. 7–11.
Tel.: (45) 500-723

Weiner Leó Alapfokú
Zene- és Mûvészeti
Iskola
4600 Kisvárda,
Szent László u. 42.
Intézményvezetõ

Szakirányú felsõfokú v.
és szakképzettség, 5 év
szgy., pedagógus szak-
vizsga, másodszor és to-
vábbi alkalommal
történõ megbízás esetén
a pedagógus szakvizsga
keretében szerzett intéz-
ményvezetõi szakkép-
zettség.

ÁEI: 2010. aug. 1.
A megbízás 2015. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pbhi: a KSZK honlapján történõ
közzétételtõl számított 30. nap.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ 30. nap utáni elsõ
képviselõ-testületi ülés.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell: b.,
képesítést igazoló hitelesített
om., szakmai ön., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesz-
tési elképzeléssel.
A pályázatot írásban, 1 példány-
ban kell benyújtani.
Pc.: Polgármesteri Hivatal Mû-
velõdési és Egészségügyi Osz-
tály
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Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Közgyûlés
Oktatási és Sport
Bizottsága
3525 Miskolc,
Városház tér 1.

Óvoda, Általános
Iskola, Készségfejlesztõ
Speciális Szakiskola és
Diákotthon
3578 Girincs,
Rákóczi u. 1.
Igazgató
(teljes munkaidõ)

Irinyi János Szakközép-
iskola és Kollégium
3700 Kazincbarcika,
Egressy Béni út 1.
Igazgató
(teljes munkaidõ)

Kossuth Lajos Gimná-
zium, Szakközépiskola,
Kollégium és Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
3980 Sátoraljaújhely,
Deák u. 10.
Igazgató
(teljes munkaidõ)

Váci Mihály
Gimnázium,
Szakközépiskola
és Kollégium
3860 Encs,
Petõfi u. 60.
Igazgató
(teljes munkaidõ)

Bolyai Farkas
Szakképzõ Iskola
3600 Ózd,
Petõfi Sándor u. 20.
Igazgató
(teljes munkaidõ)

Oligofrénopedagógia,
vagy értelmileg akadá-
lyozottak pedagógiája
szakos gyógypedagógusi
v., legalább 5 év szgy.,
pedagógus szakvizsga.

Egyetemen szerzett
pedagógusi v., legalább
5 év szgy., pedagógus
szakvizsga.

ÁEI: 2010. aug. 16.
A megbízás 2015. aug. 15-ig
szól.
Határozatlan idejû közalkalma-
zotti jogviszony.
Pbhi: a KSZK honlapján történõ
közzétételtõl számított 30. nap.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ 30. nap utáni elsõ
képviselõ-testületi ülés.
Juttatás: ill., p. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., végzettséget igazo-
ló hitelesített om., vpr. a szak-
mai helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzeléssel, b., nyi-
latkozat a pályázat nyílt vagy
zárt ülésen történõ tárgyalásáról,
adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot 5 példányban, pos-
tai úton, „Intézményvezetõ”
megjelöléssel kell benyújtani.
Pc., f.: Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat Oktatási
és Mûvelõdési Fõosztálya
f.: intézményben
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József Attila Gimnázi-
um, Szakközépiskola,
Kollégium és Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
3600 Ózd,
Bem út 14.
Igazgató
(teljes munkaidõ)

Surányi Endre
Szakképzõ Iskola és
Kollégium
3702 Kazincbarcika,
Irinyi J. út 1.
Igazgató
(teljes munkaidõ)

Lf.: az intézmény alapí-
tó okiratában és minõ-
ségirányítási
programjában meghatá-
rozott szakszerû és tör-
vényes mûködtetés,
munkáltatói jogok gya-
korlása, takarékos gaz-
dálkodás, döntéshozatal
az intézmény mûködé-
sével kapcsolatban min-
den olyan ügyben,
amelyet jogszabály nem
utal más hatáskörébe,
szakmai tevékenységé-
nek újítása, az intéz-
mény mûködését érintõ
pályázati lehetõségek
figyelése, pályázatok
készítése.

Nagykáta Város
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
2760 Nagykáta,
Dózsa György u. 2.
Tel.: (29) 641-131
Fax: (29) 440-086

Mátray Gábor
Általános Iskola
2760 Nagykáta,
Jászberényi út 76.
Igazgató

Fõiskolai szintû tanári v.
és szakképzettség, peda-
gógus szakvizsga, leg-
alább 5 év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy., magyar állampol-
gárság, büntetlen elõélet,
cselekvõképesség.

ÁEI: 2010. aug. 1.
A megbízás 2015. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Határozatlan idejû közalkalma-
zotti jogviszony.
Pbhi: a KSZK honlapján való
megjelenéstõl számított 30. nap.
Pehi: 2010. júl. 31.
Juttatás: ill., p. Kjt. szerint.
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A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., vpr. a
szakmai helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzeléssel, iskolai
végzettséget és szakképzettséget
igazoló om., b., adatvédelmi
nyilatkozat.
A pályázatot 2 példányban kell
benyújtani.
Pc.: Tarnavölgyiné
dr. Tényi Ágnes jegyzõ

Oroszlány Város
Önkormányzata
2840 Oroszlány,
Rákóczi Ferenc út 78.
Tel.: (34) 361-444
Fax: (34) 361-182

József Attila Általános
Iskola
2840 Oroszlány,
Táncsics M. út 42.
Igazgató

Bakfark Bálint Alapfo-
kú Mûvészetoktatási
Intézmény
2840 Oroszlány,
Asztalos J. u. 2.
Igazgató

Jogszabály szerint az
adott közoktatási intéz-
ménytípusnak megfelelõ
szakirányú v., legalább
5 év pedagógus munka-
körben szerzett szgy., si-
keres pályázat esetén
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség.

ÁEI: 2010. aug. 16.
A megbízás 5 évre szól.
Pbhi: 2010. márc. 31.
Pehi: legkésõbb 2010. jún. 22.
Juttatás: ill. Kjt. szerint,
magasabb vp.
A pályázathoz csatolni kell:
vpr., om., b., ön., nyilatkozat a
pályázat nyílt vagy zárt ülésen
történõ tárgyalásáról, adatvédel-
mi nyilatkozat.
A pályázatot személyesen vagy
postai és elektronikus úton kell
benyújtani.
Pc.: dr. Judi Erzsébet jegyzõ
E-mail: farkasne.bmonika@
oroszlany.hu
f.: Polgármesteri Hivatal Humán
Szolgáltatások Osztálya
A KSZK honlapján való közzé-
tétel idõpontja: 2010. febr. 11.

Pocsaj Nagyközség
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
4125 Pocsaj,
Nagy u. 51.

Lorántffy Zsuzsanna
Általános Iskola, Óvo-
da és Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézmény
Igazgató

Az adott nevelési-oktatá-
si intézményben pedagó-
gus munkakör
betöltéséhez szükséges
felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, pedagó-
gus szakvizsga, másod-
szor és további
alkalommal történõ meg-
bízás esetén a pedagógus
szakvizsga keretében
szerzett intézményveze-
tõi szakképzettség, leg-
alább 5 év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy., a nevelési-oktatási
intézményben pedagógus
munkakörben fennálló,
határozatlan idõre szóló

ÁEI: 2010. júl. 1.
A megbízás 2015. jún. 30-ig,
5 évre szól.
Pbhi: a megjelenéstõl számított
30. nap, legkésõbb 2010. márc.
31.
Pehi: 2010. jún. 15.
Pc.: Kecskés Gyula
polgármester
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alkalmazás, illetve a
megbízással egyidejûleg
pedagógus munkakörben
történõ, határozatlan idõ-
re szóló alkalmazás.

Pomáz Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2013 Pomáz,
Kossuth L. u. 23–25.
Tel./fax: (26) 814-381

Teleki-Wattay Mûvé-
szeti Iskola, Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
2013 Pomáz,
Templom tér 3.
Igazgató

Magyar állampolgárság,
büntetlen elõélet, cselek-
võképesség, szakirányú
felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, legalább
5 év pedagógus munka-
körben szerzett szgy., pe-
dagógus szakvizsga
keretében szerzett intéz-
ményvezetõi szakkép-
zettség.

ÁEI: 2010. szept. 1.
A megbízás 2015. aug. 31-ig
szól.
Pbhi: 2010. ápr. 30.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ elsõ képvise-
lõ-testületi ülés, legkésõbb
2010. jún. 30.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., hiteles om., b., ed-
digi szakirányú pedagógiai
munkaviszonyról szóló igazolás
(közalkalmazotti igazolás), az
elfogadott nevelési-pedagógiai
programot alapul vevõ szakmai
és vezetõi program.
Pc.: Vicsi László
polgármester

Vecsés Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2220 Vecsés,
Szent István tér 1.
Tel.: (29) 352-000
Fax: (29) 352-009

Gróf Andrássy Gyula
Általános Iskola
2220 Vecsés,
Erzsébet tér 1.
Igazgató

Halmi Telepi Általános
Iskola
2220 Vecsés,
Halmy J. tér 1.
Igazgató

Szakirányú egyetemi
vagy fõiskolai v., leg-
alább 5 év szgy., büntet-
len elõélet, pedagógus
szakvizsga.

ÁEI: 2010. aug. 1.
A megbízás 2015. júl. 31-ig
szól.
Pbhi: a KSZK honlapján történõ
megjelenéstõl számított 30. nap.
Pehi: a KSZK honlapján történõ
megjelenéstõl számított 90. nap.
Juttatás: ill. Kjt. szerint, maga-
sabb vp.
A pályázathoz csatolni kell:
fényképpel ellátott szakmai ön.,
b., iskolai végzettséget, szak-
képzettséget igazoló om., vpr.
adatvédelmi nyilatkozat.
Pc.: Szlahó Csaba
polgármester

10. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 1055



Egyéb vezetõ

1 2 3 4

Bajai Többcélú
Kistérségi Társulás
6500 Baja,
Szentháromság tér 1.
Tel.: (79) 527-100
Fax: (79) 425-841

Bajai Kistérségi Egysé-
ges Pedagógiai Szak-
szolgálat és Nevelési
Tanácsadó
6500 Baja,
Madách I. u. 17.
Igazgató

Lf.: az intézmény szak-
szerû és törvényes mû-
ködtetése, takarékos
gazdálkodás, munkálta-
tói jogok gyakorlása, és
döntéshozatal az intéz-
mény mûködésével
kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyet
jogszabály vagy kollek-
tív szerzõdés (közalkal-
mazotti szabályzat)
nem utal más hatás-
körébe.

Pszichológus, gyermek-
pszichiáter vagy gyógy-
pedagógus szakképesítés,
szakvizsga, szakképesí-
tésnek megfelelõ munka-
körben szerzett legalább
5 év szgy., pedagógus
szakvizsga.
Elõny: pedagógiai szak-
szolgálati vgy.

ÁEI: 2010. aug. 1.
A megbízás 2015. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Határozatlan idejû közalkalma-
zotti jogviszony.
Pbhi: a KSZK honlapján történõ
megjelenést követõen 2010.
ápr. 30.
Pehi: 2010. jún. 30.
Juttatás: ill. Kjt. szerint, vala-
mint Korm. rendelet alapján.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesz-
tési elképzeléssel, végzettséget,
szakképzettséget igazoló om.,
b., adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot zárt borítékban,
„Pályázat a Bajai Kistérségi
Egységes Pedagógiai Szakszol-
gálat és Nevelési Tanácsadó
igazgató munkakörére” megje-
löléssel kell benyújtani.
A Bajai Többcélú Kistérségi
Társulás Társulási Tanácsa
fenntartja magának a jogot,
hogy a pályázati eljárást ered-
ménytelenné nyilvánítsa.
A felhívásnak meg nem felelõ
pályázatot a kiíró érvénytelen-
nek tekinti és azt nem vonja el-
bírálás alá.
Minden pályázó a saját kocká-
zatára pályázik, a kiíró semmi-
lyen pályázói kárt vagy a
pályázat elkészítésével kapcso-
latosan esetlegesen felmerülõ
pályázói költséget nem térít
meg. A pályázat beadásával a
pályázó egyúttal minden az
elõbbiekben meghatározott fel-
tételt magára nézve kötelezõnek
elfogad.
Pc.: Bajai Többcélú Kistérségi
Társulás Humán Szolgáltató
Intézménye
f.: www.bajakisterseg.hu
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Békési Kistérségi Álta-
lános Iskola, Alapfokú
Mûvészeti Iskola és
Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat Igazga-
tótanácsa
5630 Békés,
Jantyik u. 21–25.
Tel./fax: (66) 411-344

Békési Kistérségi Álta-
lános Iskola, Alapfokú
Mûvészeti Iskola és
Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat
Általános Iskola
Intézményegység-
vezetõ
(teljes munkaidõ)

Lf.: az általános iskola
intézményegység veze-
tõjeként az igazgató köz-
vetlen munkatársaként
részt vesz az iskola egé-
szére vonatkozó célok
meghatározásában és
végrehajtásában. Bizto-
sítja az intézményegység
szakszerû, gazdaságos,
színvonalas, átlátható
mûködését. Szakmai
szempontból közvetlen
vezetõje, szervezõje, el-
lenõrzõje az intézmény-
egység alkalmazotti
közösségének, felelõs
azok munkájáért. Felelõs
az intézményegység épü-
letének mûködésével
kapcsolatos gazdálkodá-
si, technikai, mûszaki
feladatokért. Döntésho-
zatal az intézményegy-
ség mûködésével
kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más
hatáskörébe.

Békési Kistérségi Álta-
lános Iskola, Alapfokú
Mûvészeti Iskola és
Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat
Alapfokú Mûvészeti
Iskola
5630 Békés,
Petõfi u. 1.
Intézményegység-
vezetõ
(teljes munkaidõ)

Fõiskolai, általános isko-
lai tanári v., pedagógus
munkakörben szerzett
legalább 5 év szgy., fel-
használói szintû
MS Office (irodai alkal-
mazások), ECDL,
magyar állampolgárság,
büntetlen elõélet.
Elõny: egyetem, pedagó-
gus szakvizsga, pszicho-
lógus v., legalább 5 év
vgy.

Fõiskolai, zenetanári v.,
szakképesítésének meg-
felelõ pedagógus munka-
körben szerzett legalább
5 év szgy., felhasználói
szintû MS Office (irodai
alkalmazások), B kategó-
riás jogosítvány, magyar
állampolgárság, büntet-
len elõélet.

ÁEI: 2010. aug. 1.
A megbízás 2015. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Határozatlan idejû közalkalma-
zotti jogviszony.
Pbhi: 2010. ápr. 30.
Pehi: 2010. jún. 15.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje: a véleményezési határ-
idõ lejártát követõ 30. nap után
a Békési Kistérségi Általános
Iskola, Alapfokú Mûvészeti Is-
kola és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat Igazgatótanácsá-
nak elsõ ülése.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesz-
tési elképzeléssel, szakképzett-
séget igazoló om., b.,
tanúsítvány számítógépes alkal-
mazások használatáról, adatvé-
delmi nyilatkozat.
A pályázatot postai úton, aján-
lott küldemény formájában,
„Intézményegység-vezetõ”
megjelöléssel kell benyújtani
kell benyújtani.
Pc.: Békési Kistérségi Általános
Iskola, Alapfokú Mûvészeti Is-
kola és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat
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Lf.: az alapfokú mûvé-
szeti iskola intézmény-
egység vezetõjeként az
igazgató közvetlen
munkatársaként részt
vesz az iskola egészére
vonatkozó célok meg-
határozásában és vég-
rehajtásában. Biztosítja
az intézményegység
szakszerû, gazdaságos,
színvonalas, átlátható
mûködését. Szakmai
szempontból közvetlen
vezetõje, szervezõje,
ellenõrzõje az intéz-
ményegység alkalma-
zotti közösségének,
felelõs azok munkájá-
ért. Felelõs az intéz-
ményegység
épületének mûködésé-
vel kapcsolatos gazdál-
kodási, technikai,
mûszaki feladatokért.
Döntéshozatal az intéz-
ményegység mûködé-
sével kapcsolatban
minden olyan ügyben,
amelyet jogszabály
nem utal más hatáskö-
rébe.

Elõny: egyetem, pedagó-
gus szakvizsga, pszicho-
lógus v., legalább 5 év
vgy.

Békési Kistérségi Álta-
lános Iskola, Alapfokú
Mûvészeti Iskola és
Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat
Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat
5630 Békés,
Kossuth u. 4.
Intézményegység-
vezetõ
(teljes munkaidõ)

Lf.: az egységes peda-
gógiai szakszolgálat
intézményegység veze-
tõjeként az igazgató

Fõiskolai, gyógypedagó-
gus v., gyógypedagógus
munkakörben szerzett
legalább 5 év szgy., fel-
használói szintû
MS Office (irodai alkal-
mazások), magyar
állampolgárság, büntet-
len elõélet.
Elõny: egyetem, pedagó-
gus szakvizsga, pszicho-
lógus v., legalább 5 év
vgy.
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közvetlen munkatársa-
ként részt vesz az isko-
la egészére vonatkozó
célok meghatározásá-
ban és végrehajtásában.
Biztosítja az intéz-
ményegység szakszerû,
gazdaságos, színvona-
las, átlátható mûködé-
sét. Szakmai
szempontból közvetlen
vezetõje, szervezõje, el-
lenõrzõje az intézmény-
egység alkalmazotti
közösségének, felelõs
azok munkájáért. Fele-
lõs az intézményegység
épületének mûködésé-
vel kapcsolatos gazdál-
kodási, technikai,
mûszaki feladatokért.
Döntéshozatal az intéz-
ményegység mûködésé-
vel kapcsolatban
minden olyan ügyben,
amelyet jogszabály nem
utal más hatáskörébe.

Demecser Város
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
4516 Demecser,
Kétezer-egy tér 1.
Tel.: (42) 533-500
Fax: 533-509

Demecseri Oktatási
Centrum
4516 Demecser,
Szabolcsvezér út 4.
Intézményvezetõ
(teljes munkaidõ, heti
40 óra kötetlen munka-
idõ-beosztással)

Lf.: az intézmény veze-
téséhez, irányításához
kapcsoló tevékenysé-
gek ellátása során gya-
korolja a
jogszabályokban és az
intézmény Szervezeti és
Mûködési Szabályzatá-
ban számára biztosított
jogköröket.

Magyar állampolgárság,
vagy külön jogszabály
szerint a szabad mozgás
és tartózkodás jogával
rendelkezõ, ill. vándorolt
vagy letelepedett sze-
mély, cselekvõképesség,
büntetlen elõélet, egyete-
mi szintû tanári v. és
szakképzettség, pedagó-
gus szakvizsga, legalább
5 év pedagógus munka-
körben szerzett szgy.
Elõny: pedagógus szak-
vizsga keretében szerzett
közoktatás-vezetõi szak-
képzettség, többcélú ok-
tatási intézményben
szerzett intézményveze-
tõi gyakorlat, az elõírt
egyetemi végzettség mel-
lett fõiskolai szintû tanári
v. és szakképzettség.

ÁEI: 2010. júl. 1.
A megbízás 2020. júl. 1-jéig,
10 évre szól.
Határozatlan idejû közalkalma-
zotti jogviszony.
Pbhi: 2010. ápr. 30.
Pehi: 2010. jún. 30.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje: a Korm. rendelet 5. §
(13) bekezdésében meghatáro-
zott határidõk figyelembevételé-
vel kerül sor. A Közokt.tv.
102. § (3) bekezdése alapján,
valamint a Kjt. 20/A. § (6) be-
kezdése alapján beérkezett véle-
mények figyelembevételével a
kinevezésrõl és a vezetõi megbí-
zásról a képviselõ-testület dönt.
Juttatás: ill. Kjt. szerint, vala-
mint Korm. rendelet alapján.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., b., vpr. a
szakmai helyzetelemzésre

10. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 1059



1 2 3 4

épülõ fejlesztési elképzeléssel,
nyilatkozat arról, hogy a pályá-
zat elbírálására vonatkozó elõ-
terjesztést a képviselõ-testület
nyilvános vagy zárt ülésen tár-
gyalja, iskolai végzettséget iga-
zoló eredeti okiratok, vagy azok
hiteles másolata, adatvédelmi
nyilatkozat.
A pályázatot postai úton, „De-
mecseri Oktatási Centrum intéz-
ményvezetõi pályázat”
megjelöléssel kell benyújtani.
f.: Kiss Gyula polgármester
A KSZK honlapján való közzé-
tétel idõpontja: 2010. febr. 23.

Kunágota Község
Önkormányzata
5746 Kunágota,
Rákóczi u. 9.
Tel.: (68) 430-000

Általános Mûvelõdési
Központ
Kunágota-Almáskama-
rás-Dombiratos
Községek
Igazgató
(teljes munkaidõ)

Lf.: az ÁMK neve-
lõ-oktató és közmûve-
lõdési munkájának
irányítása, ellenõrzési,
munkáltatói, vezetõi,
szakmai és gazdálkodá-
si feladatok ellátása,
alapító okirat szerinti
feladatok ellátása, kap-
csolattartás fenntartó-
val. Az ÁMK
fenntartója Kunágo-
ta-Almáskama-
rás-Dombiratos
Alapfokú Közoktatási
Intézményfenntartó
Társulás.

Egyetemi vagy fõiskolai
szakirányú felsõfokú v.
és szakképzettség, peda-
gógus szakvizsga.

ÁEI: 2010. aug. 1.
A megbízás 2015. júl. 31-ig szól.
Határozatlan idejû közalkalma-
zotti jogviszony.
Pbhi: 2010. máj. 5.
Pehi: 2010. jún. 30.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje: az igazgató kinevezésé-
rõl Kunágota Községi Önkor-
mányzat képviselõ-testülete
dönt. Almáskamarás és Domb-
iratos képviselõ-testülete, Al-
máskamarás Német Kisebbségi
Önkormányzat véleményezési
jogot gyakorol.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
vpr., személyi és szakmai ön.,
b., végzettséget igazoló om.,
szgy-t igazoló om., nyilatkozat
arról, hogy az elõkészítõ bizott-
sági ülések, valamint testületi
ülések során kéri-e zárt ülés tar-
tását, adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni a
pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számot: 694/2010.,
valamint a munkakör megneve-
zését: Általános Mûvelõdési
Központ (ÁMK) igazgató (isko-
laigazgató).
f.: Pápai Zoltán polgármester
www.kunagota.hu
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Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Közgyûlés
Oktatási és Sport
Bizottsága
3525 Miskolc,
Városház tér 1.
Tel.: (46) 323-011
Fax: (46) 517-700

Mozgásjavító Általános
Iskola, Elõkészítõ
Szakiskola
és Diákotthon
3425 Sály,
Gárdonyi u. 18.
Igazgató
(teljes munkaidõ)

Lf.: az intézmény alapí-
tó okiratában és minõ-
ségirányítási
programjában meghatá-
rozott szakszerû és tör-
vényes mûködtetés,
munkáltatói jogok gya-
korlása, takarékos gaz-
dálkodás, döntéshozatal
az intézmény mûködé-
sével kapcsolatban min-
den olyan ügyben,
amelyet jogszabály nem
utal más hatáskörébe,
szakmai tevékenységé-
nek újítása, az intéz-
mény mûködését érintõ
pályázati lehetõségek
figyelése, pályázatok
készítése.

Oligofrénpedagógia,
vagy tanulásban akadá-
lyozottak és/vagy értel-
mileg akadályozottak
pedagógiája szakos
gyógypedagógusi v., pe-
dagógus szakvizsga, leg-
alább 5 év szgy.
Elõny: szomatopedagó-
gia szakirányú v.

ÁEI: 2010. aug. 16.
A megbízás 2015. aug. 15-ig
szól.
Határozatlan idejû közalkalma-
zotti jogviszony.
Pbhi: a KSZK honlapján való
megjelenéstõl számított 30. na-
pon belül.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ 30. napot követõ
elsõ képviselõ-testületi ülés.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., végzettséget igazo-
ló okmányok hitelesített másola-
ta, vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesz-
tési elképzeléssel, b., nyilatko-
zat a pályázat nyílt vagy zárt
ülésen történõ tárgyalásáról,
adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot 5 példányban, pos-
tai úton, „Intézményvezetõ”
megjelöléssel kell benyújtani.
Pc., f.: Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat Oktatási
és Mûvelõdési Fõosztálya
f.: intézményben.

Sajószentpéter Város
Önkormányzata
3770 Sajószentpéter,
Kálvin tér 4.
Tel.: (48) 521-037
Fax: (48) 521-137

Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat
3770 Sajószentpéter,
Móra Ferenc u. 1.
Igazgató
(teljes munkaidõ)

Lf.: az intézmény szak-
szerû és törvényes mû-
ködtetése, az intézmény
egész tevékenységének
tervezése, irányítása,
vezetése, szervezése,
ellenõrzése.

Fõiskolai v., a képzési
kötelezettségekrõl és a
pedagógiai szakszolgála-
tokról szóló 14/1994.
(VI. 24.) MKM rendelet
3. §-a szerinti v., pedagó-
gus szakvizsga, legalább
5 év szgy., vagyonnyilat-
kozat-tételi eljárás le-
folytatása.
Elvárt kompetenciák: ki-
váló szintû szóbeli és
írásbeli kommunikációs
készség.
Elõny: legalább 1-3 év
vgy.

ÁEI: 2010. júl. 1.
A megbízás 2015. júl. 31-ig
szól.
Határozatlan idejû közalkalma-
zotti jogviszony.
Pbhi: 2010. márc. 31.
Pehi: 2010. máj. 20.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje: a pályázatokat elbírálás
elõtt szakmai bizottság vélemé-
nyezi, a döntést az önkormány-
zat képviselõ-testülete hozza.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell: isko-
lai végzettséget igazoló okiratok
hiteles másolata, 30 napnál nem
régebbi b., a pályázó legalább
5 év szgy-t igazoló szakmai ön.,
vpr. a szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzeléssel,
szakmai program, adatvédelmi
nyilatkozat.
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A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni a
pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számot: 1080/2010.,
valamint a munkakör megneve-
zését: gyógypedagógus, pszi-
chológus.
f.: dr. Guláné Bacsó Krisztina

Sükösd-Érsekcsanád
Közoktatási Intéz-
ményfenntartó Társulás
Társulási Tanácsa
6346 Sükösd,
Dózsa György u. 201.
Tel.: (79) 563-022
Fax: (79) 563-021

Általános Mûvelõdési
Központ
6346 Sükösd,
Deák F. u. 123.
Igazgató (pedagógus
munkakörû közalkal-
mazotti jogviszony)

Fõiskolán vagy egyete-
men szerzett pedagógus
v., büntetlen elõélet, ma-
gyar állampolgárság, leg-
alább 10 év szgy.,
közoktatási vezetõ szak-
irányú és pedagógus
szakvizsga szak-
képzettség.
Elõny: oktatási vgy.

ÁEI: 2010. aug. 1.
A megbízás 2015. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pbhi: 2010. ápr. 23.
Pehi: 2010. jún. 30.
Juttatás: ill. Kjt. szerint, vala-
mint Korm. rendelet alapján,
magasabb vp.
A pályázathoz csatolni kell:
végzettséget igazoló om., b.,
szakmai ön., vpr.
A pályázatot postai úton, „Igaz-
gatói pályázat” megjelöléssel
kell benyújtani.
Pc.: Sükösd-Érsekcsanád Köz-
oktatási Intézményfenntartó
Társulás Társulási Tanácsa

Szeremle és Dunafalva
Községi Önkormány-
zatok Képviselõ-
testületei
6512 Szeremle,
Szabadság u. 1.
Tel.: (79) 576-146
Fax: (79) 576-577

Szeremle-Dunafalva
Általános Mûvelõdési
Központ
Igazgató

Általános iskolai tanítói
és tanári felsõfokú képe-
sítés, pedagógus szak-
vizsga, közoktatási
vezetõi képesítés, leg-
alább 5 év vgy., magyar
állampolgárság, büntet-
len elõélet.

ÁEI: 2010. aug. 16.
A megbízás 2020. aug. 15-ig,
10 évre szól.
Pbhi: a KSZK honlapján történõ
megjelenést követõ 30 napon
belül.
Pehi: a véleményezést követõ
30 napon belül, legkésõbb 2010.
aug. 15.
Juttatás: ill. Kjt. szerint, maga-
sabb vp.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr., képesítést
igazoló hiteles okiratok.
Pc.: Gál Vilmosné körjegyzõ

Üröm Község
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
2096 Üröm,
Iskola u. 10.

Bölcsõde
(4 csoportos)
2096 Üröm,
Petõfi S. u. 22.
Intézményvezetõ
(teljes munkaidõ)

Felsõfokú képesítés,
szakgondozónõ, büntet-
len elõélet, az 1997. évi
XXXI. tv. 15. §
(8) bek-re figyelemmel.

ÁEI: 2010. máj. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Határozatlan idejû közalkalma-
zotti jogviszony.
Pbhi: a KSZK honlapján történõ
megjelentéstõl számított 30 na-
pon belül.
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Lf.: családban nevelke-
dõ 3 éven aluli gyerme-
kek napközbeni
ellátásával, szakszerû
gondozásával, nevelé-
sével kapcsolatos fel-
adatok vezetõi
irányítása.

Pehi: a benyújtási határidõ lejár-
tát követõ 30 napon belül.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje: a pályázat véleményezése
a 257/2000. (XII. 26.) Korm.
rendelet figyelembevételével tör-
ténik.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr., b., képesítést
igazoló okiratok hitelesített má-
solata, eddigi munkaviszonyok-
ról szóló igazolás, igazolás a
legalább 5 év szgy. meglétérõl,
nyilatkozat a gyermekek védel-
mérõl és a gyámügyi igazgatás-
ról szóló 1997. évi XXXI. tv.
15. § (8) bek.-ben
meghatározottakról, adatvédelmi
nyilatkozat.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani.
Pc.: Polgármesteri Hivatal
f.: dr. Balogh Szilvia jegyzõ
Tel.: (26) 350-054

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 in-
tézmények 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
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerû másolat)
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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

Szent-Györgyi Albert
Gimnázium,
Szakközépiskola
és Kollégium
5600 Békéscsaba,
Gyulai út 53–57.
Tel.: (66) 323-022
Fax: (66) 321-346

Spanyol–angol szakos
tanár

Angol szakos tanár

Rajz–vizuális kultúra
szakos tanár

Szakoktató

Szakmai elméleti tanár

Egyetemi v.

Egyetemi v.
Elõny: grafikai vagy
öltözéktervezõi vagy
tûzzománcozott dísz-
tárgykészítõi tapasztalat,
1-3 év szgy.

Fõiskolai v., egészség-
ügyi szakoktató.
Elõny: egyetemi v.,
egészségügyi szaktanár.

Fõiskolai v.,
nyomdaipari szak.
Elõny: nyomdai gépmes-
teri gyakorlat, 1-3 év
szgy.

ÁEI: 2010. aug. 16.
A megbízás 2011. jún. 30-ig
szól.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.

Gárdonyi Géza
Általános Iskola
1114 Budapest
XI. kerület,
Bartók Béla út 27.
Tel.: 1/381-0672
Fax: 1/381-0673

Történelem–földrajz-
–informatika szakos
tanár

Fõiskolai vagy egyetemi
szintû szakirányú v.

Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
fényképes, aláírt szakmai ön., a
legmagasabb iskolai végzettsé-
get igazoló om., nyilatkozat a
büntetlen elõéletrõl, ha van
megelõzõ munkahely, munkál-
tatói ajánlás.
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Általános Iskola
8229 Csopak,
Kossuth u. 106.
Tel.: (87) 789-565

Informatika, biológia,
földrajz, technika
szakos tanár
(határozatlan idõre)

Tanárképzõ fõiskolai v. ÁEI: 2010. szept. 1.
Pbhi: 2010. ápr. 30.
Pehi: 2010. máj. 30.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., om.
Pc.: Általános Iskola

Pápay Endre Általános
Iskola, Alapfokú Mû-
vészetoktatási Intéz-
mény és Szakiskola
6900 Makó,
Vásárhelyi u. 1–3.
Tel.: (62) 212-855
Fax: (62) 209-457

Pedagógus
Klúg Péter Általános
Iskola, Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézmény
és Szakiskola a Pápay
Endre Általános Iskola,
Alapfokú Mûvészetok-
tatási Intézmény és
Szakiskola tagintézmé-
nye
6725 Szeged,
Bécsi krt. 38.

Az oktatási intézmény-
ben pedagógus munka-
kör betöltéséhez
szükséges felsõfokú is-
kola v.: gyógypedagó-
gus-szurdopedagógus.

ÁEI: 2010. márc. 1.
Pbhi: a közzétételtõl számított
30 napon belül.
Pehi: 2010. márc. 8.
Pc.: Illyés Gyuláné igazgató
Tel.: (62) 216-671,
06 (30) 263-8431

Vikár Sándor
Zeneiskola AMI
4400 Nyíregyháza,
Kürt u. 5–11.
Tel.: (42) 504-347
Fax: (42) 314-881

Hegedû szakos tanár

Kürt szakos tanár,
fúvószenekar vezetõ

Zenemûvészeti Fõisko-
la/egyetemi szakirányú
v.

ÁEI: 2010. szept. 1.
Pehi: a pályázat benyújtási ha-
táridejét követõ 15. nap.
Juttatás: ill. Kjt. szerint, étkh.

Pályázati felhívás kulturális 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 közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény és annak végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet tartalmazza.

Rövidítések:
av: (adatvédelem): A pályázat tartalmát a megbízón és a bíráló bizottság tagjain kívül – a pályázó engedélyének hiányá-
ban – más személlyel nem közlik.
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
b: 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
be: büntetlen elõélet
étkh: étkezési hozzájárulás
f: felvilágosítás
ff: felsõfokú
ill: illetmény
k: képzettség
má: magyar állampolgárság
mszv: munkaköri szakvizsga
om: képesítést igazoló hiteles oklevélmásolat
ön: önéletrajz
p: pótlék
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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
v: végzettség
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

Vecsés Város
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
2220 Vecsés,
Szent István tér 1.

Róder Imre Városi
Könyvtár
2220 Vecsés,
Károly u. 2.
Igazgató

Szakirányú egyetemi v.,
vagy nem szakirányú
egyetemi v. és felsõfokú
szakirányú munkaköri
szakvizsga vagy fõisko-
lai könyvtárosi v., leg-
alább 5 év szgy.,
büntetlen elõélet
Elõny: német középfokú
nyelvvizsga

ÁEI: 2010. aug. 1.
A megbízás 2015. júl. 31-ig
szól.
Pbhi: a KSZK honlapján történõ
megjelenéstõl számított 30. nap.
Pehi: a KSZK honlapján történõ
megjelenéstõl számított 90. nap.
Juttatás: ill. Kjt. szerint., maga-
sabb vp.
A pályázathoz csatolni kell:
fényképpel ellátott szakmai ön.,
b., iskolai végzettséget, szak-
képzettséget igazoló dokumen-
tumok másolata, vpr.,
adatvédelmi nyilatkozat.
Pc.: Szlahó Csaba
polgármester

A közlöny zárása után érkezett közlemények, pályázati felhívások

Az Országos Rádió és Televízió Testület közleménye

Az Országos Rádió és Televízió Testület tájékoztatja az érdekelteket, hogy a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996.
évi I. törvény 95. §-ának megfelelõen nyilvános meghallgatást tart az Rttv. 41. § alapján pályáztatott Püspökladány 91,8
MHz helyi rádiós mûsorszolgáltatási jogosultság pályázati felhívásának tervezetével kapcsolatban az alábbi helyszínen
és idõpontban:
1088 Budapest, Reviczky u. 5. P 14. terem
2010. április 6. napján 11.00 órai kezdettel.

Budapest, 2010. március 17.

Országos Rádió és Televízió Testület
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A Mûsorszolgáltatási Alap közleményei

I.

Az Országos Rádió és Televízió Testület a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 84. §-ának (2) bekez-
dése alapján 2009. október 26-án pályázati felhívást bocsátott ki kortárs magyar szépirodalmi mûvek gyermekek vagy
felnõttek részére szóló rádiós adaptációjának támogatására.

A Testület 2010. március 10-ei döntésével a pályázati eljárást lezárta.

A kedvezményezetté nyilvánított pályázatokról részletes információ a Mûsorszolgáltatási Alap honlapján
(http://www.alap.ortt.hu) található.

II.

Az Országos Rádió és Televízió Testület a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 77. §-ának (1) bekez-
dése, illetve az Európai Bizottságnak az EUM Szerzõdés 107. cikkének a csekély összegû (de minimis) támogatásokra
való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK rendelete (2006. december 15.) 2. cikke alapján

pályázati felhívást bocsát ki
médiaelmélettel, médiaismerettel foglalkozó tudományos és ismeretterjesztõ kiadványok megjelentetésének

2010. évi támogatására.

A jelen pályázati eljárás célja magyar nyelvû kiadványok nyomtatott formában történõ elkészítésének és forgalomba ho-
zatalának vissza nem térítendõ támogatása elõ- és utófinanszírozás formájában.
A Pályázati Felhívás és a kötelezõ mellékletei átvehetõk a Mûsorszolgáltatási Alapnál (Fontana Irodaház, 1052 Buda-
pest, Váci u. 16/B IV. emelet, telefon: 327-2020) hétfõtõl csütörtökig 9 és 17, pénteken 9 és 14 óra között, valamint meg-
találhatók a Mûsorszolgáltatási Alap honlapján (http://alap.ortt.hu).
A pályázati kérelmeket az Alap az elsõ beadási fordulóban 2010. április 20-ig, majd ez követõen kéthavonta (2010. júni-
us 20-ig, 2010. augusztus 20-ig stb.) 9 és 17 óra között – elõzetes bejelentkezés alapján – veszi át.

III.

Az Országos Rádió és Televízió Testület a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 84. §-ának (2) bekez-
dése alapján

pályázati felhívást bocsát ki
gyermekek vagy felnõttek részére szóló rádiójátékok készítésének támogatására.

A jelen eljárás célja magyarországi országos mûsorszolgáltatási jogosultsággal rendelkezõ közszolgálati vagy országos
mûsorszolgáltatási jogosultsággal rendelkezõ közmûsor-szolgáltató rádiós mûsorszolgáltatóknak gyermekek vagy fel-
nõttek részére készülõ rádiós közszolgálati mûsorszámai készítéséhez nyújtott vissza nem térítendõ támogatás.
A Pályázati Felhívás és a kötelezõ mellékletei átvehetõk a Mûsorszolgáltatási Alapnál (Fontana Irodaház, 1052 Buda-
pest, Váci u. 16/B IV. emelet, telefon: 327-2020) hétfõtõl csütörtökig 9 és 17, pénteken 9 és 14 óra között, valamint meg-
találhatók a Mûsorszolgáltatási Alap honlapján (http://alap.ortt.hu).
A pályázati kérelmeket az Alap 2010. április 22-én 9 és 17 óra között veszi át.

Dr. Dömény Péter s. k.,
igazgató
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Pályázati felhívás
felsõoktatási intézmények vezetõi és egyéb álláshelyeinek betöltésére

A pályázatok benyújtásával és közzétételével – így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen
elõírt feltételekkel és a benyújtandó mellékletekkel – kapcsolatos rendelkezéseket a felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az e törvény végrehajtá-
sáról és a felsõoktatási intézményekben történõ foglalkoztatás egyes kérdéseirõl szóló 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet
tartalmazza.

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
pályázatot hirdet a
MÛVÉSZETELMÉLETI ÉS MÉDIAKUTATÁSI INTÉZETÉBE
intézetigazgatói megbízásra

Az intézetigazgató feladata: képviseli az intézetet az egyetem és a kar vezetõ szerveinél és más külsõ szervek elõtt;
összehangolja az intézet által oktatott tantárgyak programjainak elkészítését; koordinálja, elõkészíti az intézet által okta-
tott tárgyak féléves órarendjét; gondoskodik az intézet keretében mûködõ tanszékek tudományos kutatási programjainak
szervezésérõl, összehangolásáról és megvalósításáról; irányítja és felügyeli az intézethez tartozó tanszékvezetõk munká-
ját és az intézet nemzetközi kapcsolatait; irányítja az intézeti személyzeti munkát és az intézeti adminisztrációt; támogat-
ja az intézethez tartozó tudományos diákkörök munkáját; felelõs az intézet keretében folyó oktatómunka minõségbizto-
sításáért; feladata e minõségbiztosítási tevékenység megszervezése, irányítása és ellenõrzése.
Az intézetigazgatói megbízásokra az ELTE BTK fõállású egyetemi tanárai és habilitált egyetemi docensei pályázhatnak.
A vezetõi megbízások idõtartama legalább 3, legfeljebb 5 év, és a megbízás legkésõbb a pályázó 65. életévének betölté-
séig tarthat.
A megbízás legkorábban 2010. július 1-jétõl szól.
Pályázni az ELTE-n erre a célra rendszeresített és egységesített adatlapon kell. A vezetõi pályázathoz szükséges adatlap
a kari honlapról letölthetõ (elérhetõ a www.btk.elte.hu honlapon az „Álláspályázatok” menüpont alatt).
A pályázatokat az ELTE Bölcsészettudományi Kar Dékáni Titkárságára (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A I. em. 142.)
kell a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) internetes oldalán történõ meg-
jelenéstõl számított 30 napon belül benyújtani. A pályázatok elbírálása a benyújtási határidõtõl számított legkésõbb
90 napon belül megtörténik.

NÉPRAJZI INTÉZETÉBE
intézetigazgatói megbízásra

Az intézetigazgató feladata: képviseli az intézetet az egyetem és a kar vezetõ szerveinél és más külsõ szervek elõtt;
összehangolja az intézet által oktatott tantárgyak programjainak elkészítését; koordinálja, elõkészíti az intézet által okta-
tott tárgyak féléves órarendjét; gondoskodik az intézet keretében mûködõ tanszékek tudományos kutatási programjainak
szervezésérõl, összehangolásáról és megvalósításáról; irányítja és felügyeli az intézethez tartozó tanszékvezetõk munká-
ját és az intézet nemzetközi kapcsolatait, a lektorok tevékenységét; irányítja az intézeti személyzeti munkát és az intézeti
adminisztrációt; támogatja az intézethez tartozó tudományos diákkörök munkáját; szervezi az intézet kiadói tevékenysé-
gét, gondoskodik az intézet rendszeresen megjelelõ sorozatainak kiadásáról; felelõs az intézet keretében folyó oktató-
munka minõségbiztosításáért; feladata e minõségbiztosítási tevékenység megszervezése, irányítása és ellenõrzése.
Az intézetigazgatói megbízásokra az ELTE BTK fõállású egyetemi tanárai és habilitált egyetemi docensei pályázhatnak.
A vezetõi megbízások idõtartama legalább 3, legfeljebb 5 év, és a megbízás legkésõbb a pályázó 65. életévének betölté-
séig tarthat.
A megbízás legkorábban 2010. július 1-jétõl szól.
Pályázni az ELTE-n erre a célra rendszeresített és egységesített adatlapon kell. A vezetõi pályázathoz szükséges adatlap
a kari honlapról letölthetõ (elérhetõ a www.btk.elte.hu honlapon az „Álláspályázatok” menüpont alatt).
A pályázatokat az ELTE Bölcsészettudományi Kar Dékáni Titkárságára (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A I. em. 142.)
kell a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) internetes oldalán történõ meg-
jelenéstõl számított 30 napon belül benyújtani. A pályázatok elbírálása a benyújtási határidõtõl számított legkésõbb
90 napon belül megtörténik.
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ORIENTALISZTIKAI INTÉZETÉBE
intézetigazgatói megbízásra

Az intézetigazgató feladata: képviseli az intézetet az egyetem és a kar vezetõ szerveinél és más külsõ szervek elõtt; irá-
nyítja és felügyeli az intézethez tartozó tanszékvezetõk munkáját és az intézet nemzetközi kapcsolatait; összehangolja az
intézet által oktatott tantárgyak programjainak elkészítését; koordinálja az intézet által oktatott tárgyak féléves órarend-
jét; gondoskodik az intézet keretében mûködõ tanszékek tudományos kutatási célkitûzéseinek szervezésérõl és megva-
lósításáról; irányítja az intézeti személyzeti munkát és adminisztrációt; támogatja az intézethez tartozó tudományos di-
ákkörök munkáját; felelõs az intézetben folyó oktatómunka minõségbiztosításáért, megszervezi, irányítja és ellenõrzi ezt
a tevékenységet.
Az intézetigazgató rendelkezzék tanszékvezetõi tapasztalatokkal, s hosszabb egyetemi oktatói múlttal.
Az intézetigazgatói megbízásokra az ELTE BTK fõállású egyetemi tanárai és habilitált egyetemi docensei pályázhatnak.
A vezetõi megbízások idõtartama legalább 3, legfeljebb 5 év, és a megbízás legkésõbb a pályázó 65. életévének betölté-
séig tarthat.
A megbízás legkorábban 2010. július 1-jétõl szól.
Pályázni az ELTE-n erre a célra rendszeresített és egységesített adatlapon kell. A vezetõi pályázathoz szükséges adatlap
a kari honlapról letölthetõ (elérhetõ a www.btk.elte.hu honlapon az „Álláspályázatok” menüpont alatt).
A pályázatokat az ELTE Bölcsészettudományi Kar Dékáni Titkárságára (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A I. em. 142.)
kell a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) internetes oldalán történõ meg-
jelenéstõl számított 30 napon belül benyújtani. A pályázatok elbírálása a benyújtási határidõtõl számított legkésõbb
90 napon belül megtörténik.

RÉGÉSZETTUDOMÁNYI INTÉZETÉBE
intézetigazgatói megbízásra

Az intézetigazgató feladata: képviseli az intézetet az egyetem és a kar vezetõ szerveinél és más külsõ szervek elõtt;
összehangolja az intézet által oktatott tantárgyak programjainak elkészítését; koordinálja, elõkészíti az intézet által okta-
tott tárgyak féléves órarendjét; gondoskodik az intézet keretében mûködõ tanszékek tudományos kutatási programjainak
szervezésérõl, összehangolásáról és megvalósításáról; irányítja és felügyeli az intézethez tartozó tanszékvezetõk munká-
ját és az intézet nemzetközi kapcsolatait; irányítja az intézeti személyzeti munkát és az intézeti adminisztrációt; támogat-
ja az intézethez tartozó tudományos diákkörök munkáját; felelõs az intézet keretében folyó oktatómunka minõségbizto-
sításáért; feladata e minõségbiztosítási tevékenység megszervezése, irányítása és ellenõrzése.
Az intézetigazgatói megbízásokra az ELTE BTK fõállású egyetemi tanárai és habilitált egyetemi docensei pályázhatnak.
A vezetõi megbízások idõtartama legalább 3, legfeljebb 5 év, és a megbízás legkésõbb a pályázó 65. életévének betölté-
séig tarthat.
A megbízás legkorábban 2010. július 1-jétõl szól.
Pályázni az ELTE-n erre a célra rendszeresített és egységesített adatlapon kell. A vezetõi pályázathoz szükséges adatlap
a kari honlapról letölthetõ (elérhetõ a www.btk.elte.hu honlapon az „Álláspályázatok” menüpont alatt).
A pályázatokat az ELTE Bölcsészettudományi Kar Dékáni Titkárságára (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A I. em. 142.)
kell a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) internetes oldalán történõ meg-
jelenéstõl számított 30 napon belül benyújtani. A pályázatok elbírálása a benyújtási határidõtõl számított legkésõbb
90 napon belül megtörténik.

ROMANISZTIKAI INTÉZETÉBE
intézetigazgatói megbízásra

Az intézetigazgató feladata: képviseli az intézetet az egyetem és a kar vezetõ szerveinél és más külsõ szervek elõtt;
összehangolja az intézet által a különbözõ szinteken oktatott tantárgyak programjainak elkészítését; koordinálja, elõké-
szíti az intézet által oktatott tárgyak féléves órarendjét; gondoskodik az intézet keretében mûködõ tanszékek tudományos
kutatási programjainak szervezésérõl, összehangolásáról és megvalósításáról; irányítja és felügyeli az intézethez tartozó
tanszékvezetõk munkáját és az intézet nemzetközi kapcsolatait; irányítja az intézeti személyzeti munkát és az intézeti ad-
minisztrációt; támogatja az intézethez tartozó tudományos diákkörök munkáját; szervezi az intézet kiadói tevékenysé-
gét, gondoskodik az intézet rendszeresen megjelenõ sorozatainak kiadásáról; felelõs az intézet keretében folyó oktató-
munka minõségbiztosításáért; feladata e minõségbiztosítási tevékenység megszervezése, irányítása és ellenõrzése.
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Az intézetigazgatói megbízásokra az ELTE BTK fõállású egyetemi tanárai és habilitált egyetemi docensei pályázhatnak.
A vezetõi megbízások idõtartama legalább 3, legfeljebb 5 év, és a megbízás legkésõbb a pályázó 65. életévének betölté-
séig tarthat.
A megbízás legkorábban 2010. július 1-jétõl szól.
Pályázni az ELTE-n erre a célra rendszeresített és egységesített adatlapon kell. A vezetõi pályázathoz szükséges adatlap
a kari honlapról letölthetõ (elérhetõ a www.btk.elte.hu honlapon az „Álláspályázatok” menüpont alatt).
A pályázatokat az ELTE Bölcsészettudományi Kar Dékáni Titkárságára (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A I. em. 142.)
kell a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) internetes oldalán történõ meg-
jelenéstõl számított 30 napon belül benyújtani. A pályázatok elbírálása a benyújtási határidõtõl számított legkésõbb
90 napon belül megtörténik.

Dr. Hudecz Ferenc s. k.,
rektor

A KAPOSVÁRI EGYETEM (Kaposvár)
pályázatot hirdet
gazdasági fõigazgatói megbízatásának ellátására

A munkakör az oktatási és kulturális miniszternek a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 96. §-ának (6) be-
kezdése, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. §-ának (2) bekezdése alapján lett
meghirdetve.
A megbízás 2010. május 16-tól 2014. május 15-ig szól.

A megbízás feltételei, a pályázóval szemben támasztott követelmények:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 18. §-ában, a gazdasági vezetõ esetében elõírt végzettség, szakképzettség,
– költségvetési szervnél szerzett többéves vezetõi gyakorlat,
– egy világnyelvbõl tárgyalási szintû nyelvismeret.

A gazdasági fõigazgató feladata:
A hatályos jogszabályi rendelkezések és az egyetem belsõ szabályzatai alapján, az egyetem mûködésével összefüggõ
gazdasági és pénzügyi feladatok ellátásának megszervezése, irányítása, ezen belül különösen:
– az egyetem költségvetési gazdálkodásának szervezése és irányítása,
– a Gazdasági Fõigazgatóság szakirányú és ügyviteli tevékenységének szervezése és irányítása,
– a fejlesztési tervek elõkészítésében és kidolgozásában segítség nyújtása, az egyetemi beruházások szakszerû megszer-
vezésének és lebonyolításának, továbbá az egyetem épületei és eszközei állagmegóvásának biztosítása,
– a gazdálkodási és pénzügyi tárgyú jogszabályok végrehajtásának, megtartásának biztosítása.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– szakmai munkáját, eddigi vezetõi tevékenységét,
– a gazdasági fõigazgatói megbízás betöltésével kapcsolatos terveit és azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit, to-
vábbá minden olyan iratot, amelyet a pályázó fontosnak tart.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a végzettséget és szakképzettséget tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az
egyetem szervezeti és mûködési szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.
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A pályázatokat a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) http://www.kszk.hu
honlapján történõ megjelenéstõl számított 30 napon belül kell benyújtani papíralapon, egy eredeti és egy másolati példány-
ban, az intézmény székhelyének címére: Kaposvári Egyetem, 7401 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.
A pályázati kiírás közzétételének helye a KSZK-honlapon kívül az Oktatási és Kulturális Közlöny.
A pályázatról bõvebb felvilágosítást az intézményben dr. Vass Júlia fõtitkár ad.
Cím: 7400 Kaposvár, Guba S. u. 40., telefon: (82) 505-925.
A pályázatokat a véleményezést követõen az egyetem szenátusa rangsorolja. A fõigazgatót – a rektor javaslatára – az ok-
tatási és kulturális miniszter bízza meg.
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 15.
A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Kaposvári Egyetem gazdasági fõigazgatói megbízatására”.

(Ü.i. szám: 8462/2010.)
Dr. Hiller István s. k.,

oktatási és kulturális miniszter

A PANNON EGYETEM
pályázatot hirdet a
MÛSZAKI INFORMATIKAI KAR
Matematika Tanszékén
tanszékvezetõi tisztség betöltésére

A kinevezett tanszékvezetõ feladata: a Matematika Tanszéken a különbözõ szintekhez tartozó képzési formákban folyó
oktatási tevékenység szakmai irányítása, a kutatási munkák megszervezése és irányítása, a kutatási témákhoz kapcsoló-
dó hazai és nemzetközi konferenciák koordinálása, a tanszéki pályázati munkák vezetése és koordinálása. Tudományos
munkásságát a tanszék által mûvelt kutatási területen fejtse ki. A megbízás idõszakában a tanszékvezetõ kiemelt feladata
a munkatársak szakmai fejlõdésének irányítása, a tanszéki kutatásokhoz szükséges gazdasági háttér megteremtése.
A pályázó rendelkezzék a tanszék profiljához kapcsolódó tudományterületen tudományok doktora fokozattal vagy akadé-
miai doktori címmel, a felsõoktatásban szerzett hosszabb oktatói és vezetõi gyakorlattal, angol nyelvbõl elõadói szintû
nyelvismerettel, jelentõs hazai és nemzetközi tudományos kapcsolatokkal, valamint elismert publikációs tevékenységgel.
A pályázat tartalmazza a pályázónak a tanszék színvonalas mûködéséhez kapcsolódó vezetési elképzeléseit.
A tanszékvezetõi megbízás várhatóan legkorábban 2010. július 1-jétõl legfeljebb 3 évre szól.
A pályázatok elbírálásának várható határideje: 2010. június 30.
A pályázat beadási határideje: az Oktatási és Kulturális Közlönyben való megjelenéstõl számított 40 napon belül.
A pályázathoz szükséges formanyomtatványok, további információk a Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságon
szerezhetõk be [8200 Veszprém, Pf. 158, Egyetem u. 10. Tel.: (88) 624-236], szakmai információk a Mûszaki Informati-
kai Kar Titkárságán [tel.: (88) 624-021] szerezhetõk be.

MÉRNÖKI KAR
KÖRNYEZETMÉRNÖKI INTÉZETÉBEN
teljes munkaidejû egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata: a Környezetmérnöki Intézetében folyó környezetvédelmi technológiák tovább-
fejlesztését, illetve új eljárások kidolgozását megalapozó, elsõsorban zöldkémiai jellegû alapkutatások magas szintû mûve-
lése. Az elkövetkezendõ 5 évben alakítson ki nagy infrastruktúrát, beleértve a mûködtetéshez szükséges szellemi hátteret is.
Oktatási feladata az intézet profiljába tartozó szakmai tárgyak oktatása, a tananyag folyamatos fejlesztése, valamint oktató-
ként és témavezetõként aktív részvétel a Vegyészmérnöki és Anyagtudományok Doktori Iskola munkájában.
A pályázó teljesítse az egyetemi docensi követelményrendszert, rendelkezzen PhD-fokozattal, szakterülete magas szin-
tû, átfogó ismeretével, széles körû ipari és nemzetközi kapcsolatokkal, továbbá kapcsolatépítõ és -fejlesztõ képességek-
kel. A pályázó rendelkezzen többéves oktatói és tudományos munkássággal, illetve kutató-fejlesztõi gyakorlattal.
A kinevezés 2010. szeptember 1-jétõl határozatlan idõtartamra szól.
A pályázatok beadási határideje: a megjelenéstõl számított 40 napon belül.
A pályázatok elbírálására legkésõbb 2010. augusztus 31-ig kerül sor.
A pályázathoz szükséges formanyomtatványok, további információk a Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságon
szerezhetõk be [8200 Veszprém, Pf. 158, Egyetem u. 10. Tel.: (88) 624-236].
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MÛSZAKI INFORMATIKAI KAR
Rendszer- és Számítástudományi Tanszékén
teljes munkaidejû egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezett fõállású egyetemi docens feladata: oktatási és tudományos munka végzése az informatika mérnöki alkalma-
zásai területén, TDK-, diploma- és doktori munkák vezetése, aktív részvétel a hazai és nemzetközi tudományos közélet-
ben. A pályázó vegyen részt a kar profiljába tartozó projektek pályázati anyagának elkészítésében és azok elnyerése ese-
tén a megvalósításban.
A pályázó rendelkezzék PhD-fokozattal vagy a tudomány kandidátusa címmel mûszaki vagy természettudományok tudo-
mányterületen, legalább 6 év egyetemi oktatási gyakorlattal, nemzetközi kutatási tapasztalatokkal, angol nyelvbõl elõ-
adói szintû nyelvismerettel, jó elõadókészséggel és színvonalas publikációs tevékenységgel.
A kinevezés várhatóan legkorábban 2010. július 1-jétõl határozatlan idõtartamra szól.
A pályázatok elbírálásának várható határideje: 2010. június 30.
A pályázatok beadási határideje: az Oktatási és Kulturális Közlönyben való megjelenéstõl számított 40 napon belül.
A pályázathoz szükséges formanyomtatványok, további információk a Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságon
szerezhetõk be [8200 Veszprém, Pf. 158, Egyetem u. 10. Tel.: (88) 624-236], szakmai információk a Mûszaki Informati-
kai Kar Titkárságán [tel.: (88) 624-021] szerezhetõk be.

Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszékén
teljes munkaidejû egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezett fõállású egyetemi docens feladata: oktatási és tudományos munka végzése a rendszer- és irányításelmélet,
illetve robottechnika tématerületén, TDK-, diploma- és doktori munkák vezetése, aktív részvétel a hazai és nemzetközi
tudományos közéletben. A pályázó vegyen részt a kar profiljába tartozó projektek pályázati anyagának elkészítésében és
azok elnyerése esetén a megvalósításban.
A pályázó rendelkezzék PhD-fokozattal vagy tudomány kandidátusa címmel informatikai vagy villamosmérnöki tudo-
mányágban, legalább 6 év egyetemi oktatási gyakorlattal, nemzetközi kutatási tapasztalatokkal, angol nyelvbõl elõadói
szintû nyelvismerettel, jó elõadókészséggel és színvonalas publikációs tevékenységgel.
A kinevezés várhatóan legkorábban 2010. július 1-jétõl határozatlan idõtartamra szól.
A pályázatok elbírálásának várható határideje: 2010. június 30.
A pályázat beadási határideje: az Oktatási és Kulturális Közlönyben való megjelenéstõl számított 40 napon belül.
A pályázathoz szükséges formanyomtatványok, további információk a Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságon
szerezhetõk be [8200 Veszprém, Pf. 158, Egyetem u. 10. Tel.: (88) 624-236], szakmai információk a Mûszaki Informati-
kai Kar Titkárságán [tel.: (88) 624-021] szerezhetõk be.

Dr. Rédey Ákos s. k.,
rektor

A DUNAÚJVÁROSI FÕISKOLA
pályázatot hirdet
gazdasági fõigazgatói megbízatás ellátására

A munkakör az oktatási és kulturális miniszter – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. §-ának
(2) bekezdése, továbbá az 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet 3. §-ának (2) bekezdése alapján – lett meghirdetve.

A megbízás 2010. július 1-jétõl legfeljebb ötéves idõtartamra szól.

A gazdasági fõigazgató feladata:
– a fõiskola mûködésével összefüggõ gazdasági és pénzügyi feladatok ellátása a felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény, az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet, továbbá a végrehaj-
tásáról szóló 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet, valamint az intézmény szervezeti és mûködési szabályzata szerint,
– a fõiskola gazdálkodási szabályzatában meghatározott gazdasági szervezetének irányítása.

A gazdasági fõigazgató feladatát a rektor közvetlen irányítása és ellenõrzése mellett látja el.
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A pályázóval szemben támasztott követelmények:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû végzettség és közgazdasági, illetve pénzügyi vagy számviteli szakképzettség,
– legalább ötéves vezetõi gyakorlat.

Elõnyt élvez az a pályázó, aki költségvetési szervnél szerzett tapasztalatot.

Hivatkozva a Dunaújvárosi Fõiskola foglalkoztatási követelményrendszere 24/A. § (7) bekezdésére, a pályázathoz mel-
lékelni kell az alábbi dokumentumokat:
– pályázati levél a rektorhoz,
– iratjegyzék,
– közlönymásolat vagy a KSZK-n megjelent pályázati szöveg másolata,
– vezetésre, fejlesztésre, szakmai munkára vonatkozó program, elképzelése, a fõiskola mûködtetésével kapcsolatos gaz-
dasági, pénzügyi terv,
– szakmai önéletrajz,
– végzettséget és szakképzettséget igazoló okirat hiteles másolata,
– nyilatkozatot, hogy pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul, továbbá nyilatkozatot összeférhetetlenségi ok fenn nem állásáról, illetve megszüntetésérõl a pá-
lyázat elnyerése esetén,
– személyi adatlap,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– külön jogszabályban vagy a pályázatban további követelmények igazolására vonatkozó dokumentumok.

A pályázatot a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató Központ honlapján (KSZK) http://www.kszk.hu-n való megjele-
nést követõ 30 napon belül 1 eredeti és 2 másolati példányban, papíralapon kell benyújtani az intézmény székhelyének a
címére: Dunaújvárosi Fõiskola, 2400 Dunaújváros, Táncsics M. u. 1.
A pályázati kiírás közzétételének helye a KSZK-honlapon kívül az Oktatási és Kulturális Közlöny.
A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Dunaújvárosi Fõiskola gazdasági fõigazgatói megbízatására”.
A pályázatról bõvebb felvilágosítást az intézményben dr. Bognár László rektor ad, Telefon: (25) 551-104.
A pályázatokat a véleményezést követõen a fõiskola szenátusa rangsorolja. A fõigazgatót – a rektor javaslatára – az okta-
tási és kulturális miniszter bízza meg.
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 17.

(Ü.i. szám: 4611-2/2010.)
Dr. Hiller István s. k.,

oktatási és kulturális miniszter

A HARSÁNYI JÁNOS FÕISKOLA
pályázatot hirdet a
TURISZTIKAI ÉS GAZDÁLKODÁSI INTÉZETÉBE
fõiskolai tanári állásra

A fõiskolai tanár feladatai: oktatás (elõadások, szemináriumok tartása) és kutatás, jegyzetírás makroökonómia, mikro-
ökonómia, pénzügy, kisvállalkozások tervezése témakörökben, részvétel a fõiskolán folyó képzésekben, azok tovább-
fejlesztésében, közremûködés az intézet nemzetközi kapcsolatainak bõvítésében, pályázataiban.
A pályázóval szemben támasztott követelmények: szakirányú egyetemi végzettség, tudományos minõsítés, felsõoktatás-
ban szerzett többéves tapasztalat, legalább két C típusú nyelvvizsga, képesség idegen nyelven történõ elõadás tartására,
rendszeres publikációs tevékenység.
A foglalkoztatás jellege: határozatlan idejû munkaviszony, teljes munkaidõs foglalkoztatás.
Illetmény és juttatás: a fõiskola bérezési szabályzata szerint.
A munkakör betölthetõségének idõpontja: 2010. szeptember 1.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a végzettséget, tudományos minõsítést, nyelvvizsgákat tanúsító okiratok hiteles másolatát,
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– publikációs jegyzéket,
– érvényes, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagba a fõiskola illetékes testületei betekinthetnek.

A pályázat benyújtása:
A pályázatot – mellékleteivel együtt – a közzétételtõl számított 15 napon belül 2 példányban, postai úton Bedõ Alexand-
ra fõtitkárhoz kell benyújtani (1037 Budapest, Bécsi út 324.). A borítékon kérjük feltüntetni: „Fõiskolai tanár”.
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. április 30.
A pályázat elbírálásának rendje: a pályázatokat a szenátus rangsorolja. A kinevezésre szóló rektori javaslatot a fõiskola
fenntartója terjeszti fel az oktatási és kulturális miniszterhez, a kinevezésrõl a miniszterelnök dönt.

fõiskolai tanári állásra

A fõiskolai tanár feladatai: oktatás (elõadások, szemináriumok tartása) és kutatás, jegyzetírás marketing, menedzsment
témakörökben, részvétel a fõiskolán folyó képzésekben, azok továbbfejlesztésében, közremûködés az intézet nemzetkö-
zi kapcsolatainak bõvítésében, pályázataiban.
A pályázóval szemben támasztott követelmények: szakirányú egyetemi végzettség, tudományos minõsítés, felsõoktatás-
ban szerzett többéves tapasztalat, legalább két C típusú nyelvvizsga, képesség idegen nyelven történõ elõadás tartására,
rendszeres publikációs tevékenység.
A foglalkoztatás jellege: határozatlan idejû munkaviszony, teljes munkaidõs foglalkoztatás.
Illetmény és juttatás: a fõiskola bérezési szabályzata szerint.
A munkakör betölthetõségének idõpontja: 2010. szeptember 1.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a végzettséget, tudományos minõsítést, nyelvvizsgákat tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– publikációs jegyzéket,
– érvényes, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagba a fõiskola illetékes testületei betekinthetnek.

A pályázat benyújtása:
A pályázatot – mellékleteivel együtt – a közzétételtõl számított 15 napon belül 2 példányban, postai úton Bedõ Alexand-
ra fõtitkárhoz kell benyújtani (1037 Budapest, Bécsi út 324.). A borítékon kérjük feltüntetni: „Fõiskolai tanár”.
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. április 30.
A pályázat elbírálásának rendje: a pályázatokat a szenátus rangsorolja. A kinevezésre szóló rektori javaslatot a fõiskola
fenntartója terjeszti fel az oktatási és kulturális miniszterhez, a kinevezésrõl a miniszterelnök dönt.

fõiskolai tanári állásra

A fõiskolai tanár feladatai: oktatás (elõadások, szemináriumok tartása) és kutatás, jegyzetírás turizmusmenedzsment,
EU és turizmus, turisztikai erõforrások témakörökben, részvétel a fõiskolán folyó képzésekben, azok továbbfejlesztésé-
ben, közremûködés az intézet nemzetközi kapcsolatainak bõvítésében, pályázataiban.
A pályázóval szemben támasztott követelmények: szakirányú egyetemi végzettség, tudományos minõsítés, felsõoktatás-
ban szerzett többéves tapasztalat, legalább két C típusú nyelvvizsga, képesség idegen nyelven történõ elõadás tartására,
rendszeres publikációs tevékenység.
A foglalkoztatás jellege: határozatlan idejû munkaviszony, teljes munkaidõs foglalkoztatás.
Illetmény és juttatás: a fõiskola bérezési szabályzata szerint.
A munkakör betölthetõségének idõpontja: 2010. szeptember 1.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a végzettséget, tudományos minõsítést, nyelvvizsgákat tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– publikációs jegyzéket,
– érvényes, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagba a fõiskola illetékes testületei betekinthetnek.
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A pályázat benyújtása:
A pályázatot – mellékleteivel együtt – a közzétételtõl számított 15 napon belül 2 példányban, postai úton Bedõ Alexand-
ra fõtitkárhoz kell benyújtani (1037 Budapest, Bécsi út 324.). A borítékon kérjük feltüntetni: „Fõiskolai tanár”.
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. április 30.
A pályázat elbírálásának rendje: a pályázatokat a szenátus rangsorolja. A kinevezésre szóló rektori javaslatot a fõiskola
fenntartója terjeszti fel az oktatási és kulturális miniszterhez, a kinevezésrõl a miniszterelnök dönt.

fõiskolai tanári állásra

A fõiskolai tanár feladatai: oktatás (elõadások, szemináriumok tartása) és kutatás, jegyzetírás informatika, gazdasági
matematika témakörökben, részvétel a fõiskolán folyó képzésekben, azok továbbfejlesztésében, közremûködés az inté-
zet nemzetközi kapcsolatainak bõvítésében, pályázataiban.
A pályázóval szemben támasztott követelmények: szakirányú egyetemi végzettség, tudományos minõsítés, felsõoktatás-
ban szerzett többéves tapasztalat, legalább két C típusú nyelvvizsga, képesség idegen nyelven történõ elõadás tartására,
rendszeres publikációs tevékenység.
A foglalkoztatás jellege: határozatlan idejû munkaviszony, teljes munkaidõs foglalkoztatás.
Illetmény és juttatás: a fõiskola bérezési szabályzata szerint.
A munkakör betölthetõségének idõpontja: 2010. szeptember 1.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a végzettséget, tudományos minõsítést, nyelvvizsgákat tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– publikációs jegyzéket,
– érvényes, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagba a fõiskola illetékes testületei betekinthetnek.

A pályázat benyújtása:
A pályázatot – mellékleteivel együtt – a közzétételtõl számított 15 napon belül 2 példányban, postai úton Bedõ Alexand-
ra fõtitkárhoz kell benyújtani (1037 Budapest, Bécsi út 324.). A borítékon kérjük feltüntetni: „Fõiskolai tanár”.
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. április 30.
A pályázat elbírálásának rendje: a pályázatokat a szenátus rangsorolja. A kinevezésre szóló rektori javaslatot a fõiskola
fenntartója terjeszti fel az oktatási és kulturális miniszterhez, a kinevezésrõl a miniszterelnök dönt.

fõiskolai tanári állásra

A fõiskolai tanár feladatai: oktatás (elõadások, szemináriumok tartása) és kutatás, jegyzetírás német gazdasági, pénz-
ügyi, idegenforgalmi szaknyelvi témákban, illetve a fõiskolán alapszakokon folyó képzések szaktárgyainak német nyel-
ven történõ oktatása, részvétel a fõiskolán folyó képzésekben, azok továbbfejlesztésében, közremûködés az intézet nem-
zetközi kapcsolatainak bõvítésében, pályázataiban.
A pályázóval szemben támasztott követelmények: szakirányú egyetemi végzettség, tudományos minõsítés, felsõoktatás-
ban szerzett többéves tapasztalat, legalább két C típusú nyelvvizsga, képesség idegen nyelven történõ elõadás tartására,
rendszeres publikációs tevékenység.
A foglalkoztatás jellege: határozatlan idejû munkaviszony, teljes munkaidõs foglalkoztatás.
Illetmény és juttatás: a fõiskola bérezési szabályzata szerint.
A munkakör betölthetõségének idõpontja: 2010. szeptember 1.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a végzettséget, tudományos minõsítést, nyelvvizsgákat tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– publikációs jegyzéket,
– érvényes, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagba a fõiskola illetékes testületei betekinthetnek.

10. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 1075



A pályázat benyújtása:
A pályázatot – mellékleteivel együtt – a közzétételtõl számított 15 napon belül 2 példányban, postai úton Bedõ Alexand-
ra fõtitkárhoz kell benyújtani (1037 Budapest, Bécsi út 324.). A borítékon kérjük feltüntetni: „Fõiskolai tanár”.
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. április 30.
A pályázat elbírálásának rendje: a pályázatokat a szenátus rangsorolja. A kinevezésre szóló rektori javaslatot a fõiskola
fenntartója terjeszti fel az oktatási és kulturális miniszterhez, a kinevezésrõl a miniszterelnök dönt.

fõiskolai docensi állásra

A fõiskolai docens feladatai: oktatás (elõadások, szemináriumok tartása) és kutatás, jegyzetírás vállalat-gazdaságtan,
adatfeldolgozás témakörökben, részvétel a fõiskolán folyó képzésekben, azok továbbfejlesztésében, közremûködés az
intézet nemzetközi kapcsolatainak bõvítésében, pályázataiban.
A pályázóval szemben támasztott követelmények: szakirányú egyetemi végzettség, tudományos minõsítés, felsõoktatás-
ban szerzett többéves tapasztalat, legalább két C típusú nyelvvizsga, képesség idegen nyelven történõ elõadás tartására,
rendszeres publikációs tevékenység.
A foglalkoztatás jellege: határozatlan idejû munkaviszony, teljes munkaidõs foglalkoztatás.
Illetmény és juttatás: a fõiskola bérezési szabályzata szerint.
A munkakör betölthetõségének idõpontja: 2010. szeptember 1.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a végzettséget, tudományos minõsítést, nyelvvizsgákat tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– publikációs jegyzéket,
– érvényes, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagba a fõiskola illetékes testületei betekinthetnek.

A pályázat benyújtása:
A pályázatot – mellékleteivel együtt – a közzétételtõl számított 15 napon belül 2 példányban, postai úton Bedõ Alexand-
ra fõtitkárhoz kell benyújtani (1037 Budapest, Bécsi út 324.). A borítékon kérjük feltüntetni: „Fõiskolai docens”.
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. április 30.
A pályázat elbírálásának rendje: a pályázatokat a szenátus bírálja el.

Dr. Kiss István s. k.,
mb. rektor

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmények vezetõi állásaira

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 in-
tézmények 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
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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

Balatonfûzfõ Város
Önkormányzata
8184 Balatonfûzfõ,
Nike krt. 1.
Tel.: (88) 596-900
Fax: (88) 596-901

Szivárvány Óvoda és
Bölcsõde
8184 Balatonfûzfõ,
Bugyogó-forrás u. 15.
Óvodavezetõ
(teljes munkaidõ)

Lf.: az irányadó jogsza-
bályokban az óvodave-
zetõ feladatkörére
meghatározott felada-
tok ellátása.

Fõiskolai óvodapedagó-
gusi, konduktor-óvoda-
pedagógusi
szakképzettség, pedagó-
gus szakvizsga, legalább
5 év óvodapedagógus
munkakörben szerzett
szgy., vagyonnyilatko-
zat-tételi eljárás lefolyta-
tása, büntetlen elõélet.

ÁEI: 2010. aug. 1.
A megbízás 2015. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Határozatlan idejû közalkalma-
zotti jogviszony.
Pbhi: a KSZK honlapján megje-
lentek szerint: 2010. ápr. 20.
Pehi: 2010. jún. 30.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje: a beérkezett pályázato-
kat a vonatkozó jogszabályok-
ban meghatározott
véleményezési eljárás lefolyta-
tását, valamint a Humán- és
Személyügyi Bizottság elõké-
szítését követõen Balatonfûzfõ
Város Önkormányzatának kép-
viselõ-testülete bírálja el.
Juttatás: ill. Kjt. szerint, vala-
mint Korm. rendelet alapján.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr. amely tartal-
mazza a gazdálkodási progra-
mot, valamint a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesz-
tési elképzeléseket is, iskolai
végzettséget, szakképzettséget,
az elõírt szgy-t igazoló om., b.,
adatvédelmi nyilatkozat.
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A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni a
pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számot: 04/87/2010.,
valamint a munkakör megneve-
zését: óvodavezetõ.
Pc.: Balatonfûzfõ Város
Önkormányzata
f.: Majorné Kiss Zsuzsanna
polgármester
Tel.: (88) 596-922
www.balatonfuzfo.hu

Gyõrladamér Községi
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
9173 Gyõrladamér,
Szent István út 41.
Tel.: (96) 545-026
Fax: (96) 352-016

Bóbita Óvoda
és Bölcsõde
9173 Gyõrladamér,
Petõfi tér 1/A
Óvodavezetõ

Lf.: ellátja a bölcsõde
vezetését is.

Szakirányú felsõfokú is-
kolai v., legalább 5 év
óvodapedagógus munka-
körben szerzett szgy., pe-
dagógus szakvizsga,
büntetlen elõélet, va-
gyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség.

ÁEI: 2010. aug. 1.
A megbízás 2015. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pbhi: a megjelenéstõl számított
30. nap.
Pehi: a képviselõ-testület a véle-
ményezési határidõ lejártát kö-
vetõ elsõ testületi ülésen bírálja
el a pályázatokat.
Juttatás: ill. Kjt. szerint, egyéb
juttatás: jogszabály és megálla-
podás alapján, vp.: 200%.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., b., isko-
lai, szakmai végzettséget igazo-
ló oklevél, vagy annak hiteles
másolata, szgy-t igazoló hiteles
okmányok, vpr. a szakmai hely-
zetelemzésre épülõ fejlesztési
elképzeléssel, adatvédelmi nyi-
latkozat, kiemelt figyelemmel a
Kt. 55. § (4) bekezdésében fog-
laltakra.
A pályázatot 3 példányban, pos-
tai úton, „Pályázat óvodavezetõi
álláshelyre” megjelöléssel kell
benyújtani.
Pc., f.: Tatár Ernõ Zoltánné
polgármester

Iklad Község
Önkormányzata
2181 Iklad,
Ráday tér 1.
Tel.: (28) 403-381
Fax: (28) 488-280
E-mail: polghivik-
lad@invitel.hu

Kétnyelvû Német
Nemzetiségi Napközi-
otthonos Óvoda
2181 Iklad,
Iskola tér 23.
Tel.: (28) 403-388
Óvodavezetõ

Szakirányú felsõfokú v.,
német nemzetiségi óvo-
dapedagógusi v., leg-
alább 5 év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy., pedagógus szak-
vizsga, legalább alapfokú
német nyelvvizsga,

ÁEI: 2010. aug. 1.
A megbízás 2015. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pbhi: a KSZK honlapján történõ
közzétételtõl számított 30. nap.
Pehi: 2010. júl. 31.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
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a munkáltatóval fennálló
közalkalmazotti jogvi-
szony, illetve az intéz-
ményvezetõi megbízással
egyidejûleg közalkalma-
zotti munkaköbe kine-
vezhetõség.

A pályázathoz csatolni kell: pá-
lyázati kérelem, szakmai ön., b.,
végzettséget igazoló om., vpr. a
szakmai helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzeléssel, adatvé-
delmi nyilatkozat.
A pályázatot személyesen vagy
postai úton, lezárt borítékban,
„Óvodavezetõi pályázat 2010.”
megjelöléssel kell benyújtani.
Pc., f.: dr. Braun Pál jegyzõ

Körmend Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
9900 Körmend,
Szabadság tér 7.
Tel.: (94) 592-900

Mátyás Király Utcai
Óvoda és Bölcsõde
9900 Körmend,
Mátyás kir. u. 18.
Óvodavezetõ

ÁEI: 2010. aug. 1.
A megbízás 2015. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pehi: 2010. jún. 30.
A pályázathoz csatolni kell:
om., b., ön., vpr. 5 évre.
Pc.: Bebes István
polgármester
f.: tel.: (94) 592-937

Martfû Város
Önkormányzata
5435 Martfû,
Szent István tér 1.
Tel.: (56) 450-222
Fax: (56) 450-853

Játékvár Óvoda
és Bölcsõde
Óvodavezetõ

Lf.: az óvodavezetõ fe-
lelõs az intézményben a
bölcsõdés korú gyerme-
kek gondozásának, az
óvodáskorú gyermekek
oktatásának-nevelésé-
nek megszervezéséért,
az intézmény mûködé-
séért, a személyi, tárgyi
és anyagi feltételek biz-
tosításáért, irányításá-
ért. Felelõs a
tagintézmények munká-
jának koordinálásáért, a
szakmai tevékenységek
tervezéséért, szervezé-
séért, pályázati lehetõ-
ségek kihasználásáért,
az oktatási, közmûvelõ-
dési intézményekkel
történõ kapcsolattar-
tásért.

Jogszabályban elõírt fõ-
iskolai v., pedagógus
szakvizsga, legalább 5 év
szgy. és vgy.

ÁEI: 2010. aug. 1.
A megbízás 2015. aug. 14-ig,
5 évre szól.
Pbhi: a megjelenést követõ
30 napon belül.
Pehi: a megjelenést követõ
90 napon belül.
Juttatás: ill., p. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., vpr. a
szakmai helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzeléssel, om., b.
Pc.: Balogh Edit címzetes fõ-
jegyzõ
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Pilisszentkereszt Köz-
ség Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2098 Pilisszentkereszt,
Fõ u. 12.
Tel.: (26) 547-500

Szlovák Nemzetiségi
Óvoda
2098 Pilisszentkereszt,
Mester u. 2.
Óvodavezetõ

Lf.: óvodavezetõi és
óvodapedagógusi fel-
adatok. Az óvoda irá-
nyítási, gazdálkodási,
ellenõrzési, munkálta-
tói, szakmai feladatai-
nak ellátása, alapító
okirat szerinti feladatok
ellátása, kapcsolattartás
a fenntartóval.

Fõiskolán szerzett óvo-
dapedagógusi képesítés,
5 év szgy., büntetlen elõ-
élet, közoktatás-vezetõi
képesítés.
Eõny: óvodavezetõi
szakvizsga, szlovák, né-
met nyelv ismerete, szak-
irányú legalább 5 év vgy.

ÁEI: 2010. szept. 1.
A megbízás 2015. aug. 31-ig,
5 évre szól.
Pbhi: 2010. ápr. 30.
Pehi: 2010. jún. 31.
Juttatás: ill. Kjt. szerint, vala-
mint a képviselõ-testület rendel-
kezései alapján.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., motivációs levél,
vpr. a szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzeléssel,
vezetési koncepció, b., végzett-
séget igazoló om. (a személyes
beszélgetés során az eredeti ok-
mányok bemutatásával), adatvé-
delmi nyilatkozat.
Pc.: Baranyák Szilvia jegyzõ

Vác Város
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
2600 Vác,
Március 15. tér 11.
Tel.: (27) 314-130
Fax: (27) 315-957

Alsóvárosi Óvoda
Óvodavezetõ

Felsõfokú óvodapedagó-
gusi képzettség, 5 év
szgy., pedagógus szak-
vizsga, kinevezés esetén
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása.

ÁEI: 2010. aug. 1.
A megbízás 2015. júl. 31-ig
szól.
Határozatlan idejû közalkalma-
zotti jogviszony.
Pbhi: 2010. ápr. 3.
Pehi: 2010. máj. 20.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesz-
tési elképzeléssel, képesítést
igazoló om., b., adatvédelmi
nyilatkozat.
A pályázatot 2 példányban, írás-
ban, zárt borítékban, „Alsóváro-
si Óvoda vezetõi pályázat”
megjelöléssel kell benyújtani.
Pc.: dr. Dora Péter jegyzõ
A KSZK honlapján történõ köz-
zététel idõpontja: 2010. márc. 5.

Várpalota Város
Önkormányzati
Képviselõ-testülete
8100 Várpalota,
Gárdonyi G. u. 39.
Tel.: (88) 592-677
Tel./fax: (88) 592-676

Lurkó-kuckó Napközi
Otthonos Óvoda és
Tagintézményei
8100 Várpalota,
Mártírok útja 1.
Óvodavezetõ
(teljes munkaidõ)

Fõiskolai óvodapedagó-
gusi vagy konduk-
tor-óvodapedagógusi
felsõfokú v., legalább
5 év pedagógus munka-
körben szerzett szgy., va-
gyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása, peda-
gógus szakvizsga, má-
sodszor és további
alkalommal történõ

ÁEI: 2010. aug. 1.
A megbízás 2015. júl. 31-ig
szól.
Határozatlan idejû közalkalma-
zotti jogviszony.
Pbhi: 2010. ápr. 9.
Pehi: 2010. jún. 30.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje: az elõzetes szakmai
véleményezést követõen a
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Lf.: az intézmény ren-
deltetésszerû mûködte-
tésének biztosítása, a
szervezeti egységek
munkájának, tevékeny-
ségének összehangolá-
sa. Gondoskodik az
intézményben folyó
szakmai tevékenység
feltételeirõl, koordinál-
ja az intézmény szol-
gáltató tevékenységét.
A fenntartó részére be-
számoló készítése. Az
intézmény külsõ szer-
vek elõtti képviselete.
Az intézmény Szerve-
zeti és Mûködési Sza-
bályzatának és más,
kötelezõen elõírt sza-
bályzatainak, rendelke-
zéseinek elkészítése.
Kapcsolattartás a társin-
tézményekkel, helyi, te-
rületi és országos
szakmai szervezetekkel,
intézményekkel. Az in-
tézményt érintõ ügyek
tárgyalásakor az illeté-
kes bizottság és a kép-
viselõ-testület ülésein
való részvétel.

megbízás esetén pedagó-
gus szakvizsga keretében
szerzett intézményveze-
tõi szakképzettség, az in-
tézményben
óvodapedagógusi mun-
kakörben határozatlan
idõre szóló alkalmazás.
Elõny: hasonló munka-
körben szerzett legalább
5 év vgy.

képviselõ-testület illetékes szak-
mai bizottságánál történõ meg-
hallgatást követõen a
képviselõ-testület dönt.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesz-
tési elképzeléssel, om., b., nyi-
latkozat a
vagyonnyilatkozat-tételi kötele-
zettségekrõl szóló 2007. évi
XLII. tv. szerint elõírt vagyon-
nyilatkozat-tételi kötelezettség
vállalásáról, adatvédelmi nyilat-
kozat.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni a
pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számot: 17/42/2010.,
valamint a munkakör megneve-
zését: óvodavezetõ.
Pc.: Várpalota Város Önkor-
mányzati Képviselõ-testülete
f.: Puklicsné Nagy Viktória
Tel.: (88) 592-660
www.varpalota.hu

Zalakomár Község
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
8751 Zalakomár,
Tavasz u. 13.
Tel.: (93) 586-017
Fax: (93) 386-037

Napközi Otthonos
Óvoda
8751 Zalakomár,
Tavasz u. 17.
Óvodavezetõ

Felsõfokú óvodapedagó-
gusi szakképesítés, leg-
alább 5 év
óvodapedagógus munka-
körben szerzett szgy., pe-
dagógus szakvizsga.
Elõny: vgy.

ÁEI: 2010. aug. 15.
A megbízás 2015. aug. 14-ig,
5 évre szól.
Pbhi: az Oktatási és Kulturális
Közlönyben történõ megjelenés-
tõl számított 30. nap.
Pehi: 2010. júl. 30.
Juttatás: ill., p., egyéb juttatások
Kjt. szerint, szl. nincs.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesz-
tési elképzeléssel, b., végzettsé-
get igazoló om.
Pc.: Zalakomár Község
Önkormányzata
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Balatonfenyves Köz-
ség Önkormányzata
8646 Balatonfenyves,
Kölcsey F. u. 27.
Tel.: (85) 560-158
Fax: (85) 361-802

Fekete István Általános
Iskola és Községi
Könyvtár
8646 Balatonfenyves,
Kölcsey F. u. 38–39.
Igazgató

Szakirányú felsõfokú is-
kolai v. (Közokt.tv.
18. §), legalább 5 év pe-
dagógus munkakörben
szerzett szgy., magyar ál-
lampolgárság, büntetlen
elõélet, pedagógus szak-
vizsga.

ÁEI: 2010. aug. 16.
A megbízás 2015. aug. 15-ig,
5 évre szól.
Pbhi: a KSZK honlapján történõ
megjelenéstõl számított 30. nap.

Pehi: a véleményezési idõ betar-
tásával, a véleményezésre jogo-
sultak által készített
jegyzõkönyvek beérkezését kö-
vetõ elsõ képviselõ-testületi
ülés.
Juttatás: ill., p. Kjt. szerint, szl.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., iskolai végzettsé-
get, szakképzettséget tanúsító
om., b., vpr. a szakmai helyzet-
elemzésre épülõ fejlesztési el-
képzeléssel, adatvédelmi
nyilatkozat.
A pályázatot 2 példányban, sze-
mélyesen vagy postai úton kell
benyújtani.
Pc.: dr. Tóthné dr. Sass Mónika
jegyzõ

Battonya Város
Önkormányzata
5830 Battonya,
Fõ u. 91.
Tel.: (68) 456-000
Fax: (68) 457-615

Mikes Kelemen Gimná-
zium, Szakképzõ Iskola
és Kollégium
5830 Battonya,
Fõ u. 72.
Igazgató
(teljes munkaidõ)

Lf.: felel az intézmény
szakszerû, törvényes
mûködéséért, a pedagó-
giai munkáért, a takaré-
kos, ésszerû
gazdálkodásért, az ok-
tató és nevelõ munka
egészséges, biztonságos
feltételeinek megszer-
vezéséért, vezeti, irá-
nyítja, ellenõrzi a
nevelõtestületet, és gya-
korolja a munkáltatói
jogokat.

Egyetemi, közoktatás-ve-
zetõi v., legalább 5 év
pedagógus munkakörben
szerzett szgy., vagyon-
nyilatkozat-tételi eljárás
lefolytatása.

ÁEI: 2010. aug. 1.
A megbízás 2015. júl. 31-ig
szól.
Határozott idejû közalkalmazot-
ti jogviszony.
Pbhi: 2010. ápr. 30.
Pehi: 2010. jún. 30.
Juttatás: ill. Kjt. szerint, maga-
sabb vp.: 300%.
A pályázathoz csatolni kell:
végzettséget igazoló om., b.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni a
pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számot: 2182/2010.,
valamint a munkakör megneve-
zését: igazgató.
Pc.: Battonya Város
Önkormányzata
f.: dr. Németh Ferenc címzetes
fõjegyzõ
Tel.: (68) 456-069
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Magdu Lucian Román
Általános Iskola és
Óvoda
5830 Battonya,
Fõ u. 121.
Igazgató
(teljes munkaidõ)

Lf.: felel az intézmény
szakszerû, törvényes
mûködéséért, a pedagó-
giai munkáért, a takaré-
kos, ésszerû
gazdálkodásért, az ok-
tató és nevelõ munka
egészséges, biztonságos
feltételeinek megszer-
vezéséért, vezeti, irá-
nyítja, ellenõrzi a
nevelõtestületet, és gya-
korolja a munkáltatói
jogokat.

Fõiskolai v., pedagógus
szakvizsga, román nyelv-
bõl felsõfokú C típusú ál-
talános nyelvvizsga,
anyanyelvi szintû nyelv-
tudás, vagyonnyilatko-
zat-tételi eljárás
lefolytatása.
Elõny: intézményvezetõi
szakképzettség.

ÁEI: 2010. aug. 1.
A megbízás 2015. júl. 31-ig
szól.
Határozott idejû közalkalmazot-
ti jogviszony.
Pbhi: 2010. ápr. 30.
Pehi: 2010. jún. 30.
Juttatás: ill. Kjt. szerint, maga-
sabb vp.: 230%.
A pályázathoz csatolni kell: fel-
sõfokú végzettséget igazoló ok-
irat hiteles másolata, b.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni a
pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számot: 2182-3/2010.,
valamint a munkakör megneve-
zését: igazgató.
Pc.: Battonya Város
Önkormányzata
f.: dr. Németh Ferenc címzetes
fõjegyzõ
Tel.: (68) 456-069

Szent István Általános
Iskola
5830 Battonya,
Hõsök tere 11/A
Igazgató
(teljes munkaidõ)

Lf.: felel az intézmény
szakszerû, törvényes
mûködéséért, a pedagó-
giai munkáért, a takaré-
kos, ésszerû
gazdálkodásért, az ok-
tató és nevelõ munka
egészséges, biztonságos
feltételeinek megszer-
vezéséért, vezeti, irá-
nyítja, ellenõrzi a
nevelõtestületet, és gya-
korolja a munkáltatói
jogokat.

Fõiskolai v., pedagógus
szakvizsga, legalább 5 év
pedagógus munkakörben
szerzett szgy., vagyon-
nyilatkozat-tételi eljárás
lefolytatása.
Elõny: intézményvezetõi
szakképzettség.

ÁEI: 2010. aug. 1.
A megbízás 2015. júl. 31-ig
szól.
Határozott idejû közalkalmazot-
ti jogviszony.
Pbhi: 2010. ápr. 30.
Pehi: 2010. jún. 30.
Juttatás: ill. Kjt. szerint, maga-
sabb vp.: 300%.
A pályázathoz csatolni kell: fel-
sõfokú végzettséget igazoló ok-
irat hiteles másolata, b.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni a
pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számot: 2182-2/2010.,
valamint a munkakör megneve-
zését: igazgató.
Pc.: Battonya Város
Önkormányzata
f.: dr. Németh Ferenc címzetes
fõjegyzõ
Tel.: (68) 456-069
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Galgamácsa, Vácegres,
Váckisújfalu Községi
Önkormányzatok
Képviselõ-testületei
2183 Galgamácsa,
Petõfi u. 105.
2184 Vácegres,
Szabadság u. 45.
2485 Váckisújfalu,
Petõfi u. 13.

Galgamácsai Körzeti
Általános Iskola és a
hozzá tartozó
Vácegresi Tagiskola
2183 Galgamácsa,
Iskola u. 3.
2184 Vácegres,
Szabadság u. 13.
Igazgató

Lf.: intézményfenntar-
tói társulásban mûködõ,
részben önálló gazdál-
kodású általános iskola
és tagiskola vezetése.

Általános iskolában pe-
dagógus (tanár) munka-
kör betöltéséhez
szükséges felsõfokú is-
kolai v. és szakképzett-
ség, pedagógus
szakvizsga, legalább 5 év
pedagógus munkakörben
szerzett szgy., vagyon-
nyilatkozat-tételi eljárás
lefolytatása, magyar ál-
lampolgárság, büntetlen
elõélet, cselekvõ-
képesség.
Elõny: gépjármûvezetõi
engedély.

ÁEI: 2010. aug. 1.
A megbízás 2015. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pbhi: a KSZK honlapján történõ
közzétételtõl számított 30. nap.
Pehi: 2010. máj. 31.
Az elbírálás személyes meghall-
gatással, képviselõ-testület elõtt
történik.
Juttatás: ill., p. Kjt. szerint, vala-
mint munkáltatói döntéseknek
megfelelõen, szl. igény esetén
megoldható.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., végzettsé-
get, képzettséget igazoló om.
(a pályázat elbírálásának határ-
idejéig az eredeti okiratok
bemutatása kötelezõ), vpr. a
szakmai helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzeléssel, b.,
adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot kizárólag postai
úton, zárt borítékban, papírala-
pon, 1 példányban, „Galgamá-
csai Körzeti Általános Iskola
igazgatói pályázat” megjelölés-
sel kell benyújtani.
Pc.: Galgamácsa Község
Önkormányzata
f.: dr. Pesti Klára polgármester
Tel.: (28) 489-002

Petõfibánya Község
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
3023 Petõfibánya,
Bánya út 3.
Tel.: (37) 387-303
Fax: (37) 387-437

Petõfi Sándor Általános
Iskola
3023 Petõfibánya,
Iskola u. 1.
Igazgató

Magyar állampolgárság,
büntetlen elõélet, cselek-
võképesség, a Közokt.tv.
18. §-ban felsoroltak.
Elõny: vgy., pedagógus
szakvizsga vagy közok-
tatás-vezetõi v., idegen
nyelv ismerete, számítás-
technikai ismeretek, saját
gépjármû és vezetõi jo-
gosítvány.

ÁEI: 2010. aug. 2.
A megbízás 2015. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pbhi: az Oktatási és Kulturális
Közlönyben történõ megjelenés-
tõl számított 30. nap.
Pehi: a benyújtási határidõt kö-
vetõ 30 napos véleményezési
határidõ lejárta utáni elsõ képvi-
selõ-testületi ülés.
A pályázat elbírálását követõ
8 napon belül a pályázatok egy-
idejû visszaküldésével minden
pályázó írásbeli értesítést kap.
Juttatás: ill. Kjt. szerint, vala-
mint Korm. rendelet alapján,
szl. nincs.

1084 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 10. szám



1 2 3 4

A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr., fejlesztési el-
képzelések, iskolai végzettséget,
szakképzettséget tanúsító om.,
b., nyilatkozat a pályázat nyílt
vagy zárt ülésen történõ tárgya-
lásáról, adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot 3 példányban, zárt
borítékban, „Pályázat iskola-
igazgatói munkakörre” megjelö-
léssel kell benyújtani.
Pc.: Fekete László polgármester
f.: telefonon.

Tápiógyörgye Község
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
2767 Tápiógyörgye,
Szent István tér 1.
Tel.: (53) 383-001
Fax: (53) 583-500

Kazinczy Ferenc
Általános Iskola és
Mûvészetoktatási
Intézmény
2767 Tápiógyörgye,
Szent István tér 7.
Igazgató
(teljes munkaidõ)

Lf.: a részben önállóan
gazdálkodó intézmény
(önállóan mûködõ költ-
ségvetési szerv) vezeté-
se, munkáltatói jogok
gyakorlása, oktatási fel-
adatok ellátása.
A megbízással egyide-
jûleg pedagógus mun-
kakörben történõ,
határozatlan idõre szóló
alkalmazást nyer.

Büntetlen elõélet, ma-
gyar állampolgárság, va-
gyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség vállalása,
felsõfokú szakirányú
egyetemi vagy fõiskolai
v., pedagógus szakvizs-
ga, legalább 5 év peda-
gógus munkakörben
szerzett szgy., intéz-
ményvezetõi szakkép-
zettség, vagy ennek
megszerzésének vállalá-
sa az elõírt idõn belül,
nevelési-oktatási intéz-
ményben jelenleg is pe-
dagógus munkakörben
fennálló alkalmazás.
Elõny: aki vállalja a köz-
ség területén való letele-
pedést, legalább
középfokú angol vagy
német nyelvvizsga.

ÁEI: 2010. aug. 16.
A megbízás 2015. aug. 15-ig
szól.
Határozatlan idejû közalkalma-
zotti jogviszony.
Pbhi: a KSZK honlapján való
megjelenéstõl számított 30 na-
pon belül.
Pehi: a 30 napos véleményezési
határidõ lejártát követõ képvise-
lõ-testületi ülésen.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje: a Korm. rendeletben
meghatározottak szerint.
A pályázat során személyes
meghallgatásra kerül sor.
Juttatás: ill. Kjt. szerint, vala-
mint Korm. rendelet alapján.
A pályázathoz csatolni kell: is-
kolai végzettséget igazoló om.,
szakmai ön., részletes vpr., sze-
mélyazonosító igazolvány má-
solata, b., adatvédelmi
nyilatkozat.
A pályázatot 3 példányban, sze-
mélyesen vagy postai úton kell
benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni a
pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számot, valamint a
munkakör megnevezését.
Pc.: Tápiógyörgye Községi
Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal
f.: Bakó Krisztián jegyzõ
Tel.: (53) 383-111
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Vác Város
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
2600 Vác,
Március 15. tér 11.
Tel.: (27) 314-130
Fax: (27) 315-957

Árpád Fejedelem
Általános Iskola
Igazgató

Petõfi Sándor Általános
Iskola
Igazgató

Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, 5 év pe-
dagógus munkakörben
szerzett szgy., pedagógus
szakvizsga, kinevezés
esetén vagyonnyilatko-
zat-tételi eljárás lefolyta-
tása.

ÁEI: 2010. aug. 1.
A megbízás 2015. júl. 31-ig
szól.
Határozatlan idejû közalkalma-
zotti jogviszony.
Pbhi: 2010. ápr. 3.
Pehi: 2010. máj. 20.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesz-
tési elképzeléssel, képesítést
igazoló om., b., adatvédelmi
nyilatkozat.
A pályázatot 2 példányban, írás-
ban, zárt borítékban, „Árpád Fe-
jedelem Általános Iskola
igazgatói pályázat” megjelölés-
sel kell benyújtani.
Pc.: dr. Dora Péter jegyzõ
A KSZK honlapján történõ köz-
zététel idõpontja: 2010. márc. 5.

A pályázatot 2 példányban, írás-
ban, zárt borítékban, „Petõfi
Sándor Általános Iskola igazga-
tói pályázat” megjelöléssel kell
benyújtani.

Vasad Község
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
2211 Vasad,
Kossuth u. 21.

Általános Iskola
2211 Vasad,
Petõfi S. u. 30.
Igazgató
(8 osztályos általános
iskola)

Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség,
Közokt.tv. szerinti peda-
gógus szakvizsga, 5 év
szgy. és vgy.

ÁEI: 2010. aug. 15.
A megbízás 2015. aug. 15-ig,
5 évre szól.
Pbhi: a KSZK honlapján történõ
megjelenéstõl számított 30. nap.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártától számított elsõ képvise-
lõ-testületi ülés.
Juttatás: ill., p. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., b., hiteles om.,
vpr., 5 év szgy. igazolása, adat-
védelmi nyilatkozat.
A pályázatot 2 példányban pos-
tai úton, zárt borítékban, „Pályá-
zat igazgatói állásra”
megjelöléssel kell benyújtani.
Pc., f.: Vasad Község polgár-
mestere
Tel.: (29) 694-710
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Mérei Ferenc Fõvárosi
Pedagógiai és Pályavá-
lasztási Tanácsadó
Intézet
1088 Budapest,
Vas u. 8–10.
Tel.: (1) 317-2333
Tel./fax: (1) 338-2156

Szervezési és koordiná-
ciós igazgatóhelyettes
(teljes munkaidõ)

Lf.: részt vesz az intéz-
mény gazdasági, szak-
mai és egyéb
döntéseinek jogi szem-
pontból történõ elõké-
szítésében és
végrehajtásában. Igaz-
gatói döntésre elõkészí-
ti az osztályvezetõk
által kidolgozott szak-
mai anyagokat, prog-
ramterveket.
Összehangolja az osz-
tályvezetõk munkater-
vében megfogalmazott
feladatokhoz kapcsoló-
dó szakmai terveket.

Jogi diploma, jogi szak-
vizsga, legalább 5 év
szgy., legalább 1 év a
közoktatás területén szer-
zett gyakorlat.
Elõny: közigazgatási
szakvizsga, önkormány-
zati igazgatásban szerzett
gyakorlat, intézet mûkö-
désének ismerete, felsõ-
fokú nyelvvizsga,
pedagógiai szakmai szol-
gáltatás vagy pedagógiai
szakszolgálat területén
szerzett gyakorlat.
Elvárt kompetenciák: ve-
zetõi készség, együttmû-
ködés, magas szintû
kommunikáció- és tár-
gyalókészség.

ÁEI: a pályázatok elbírálását
követõen azonnal.
A megbízás 5 évre szól.
Határozatlan idejû közalkalma-
zotti jogviszony.
Pbhi: 2010. ápr. 25.
Pehi: 2010. máj. 31.
Juttatás: ill. Kjt. szerint, vala-
mint Kollektív Szerzõdés alap-
ján.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., motiváci-
ós levél, vpr. a szakmai helyzet-
elemzésre épülõ fejlesztési
elképzeléssel (max. 5 oldal ter-
jedelemben), végzettséget iga-
zoló om., b. (ha a pályázó
jelenleg is erkölcsi bizonyít-
ványhoz kötött munkakörben
dolgozik, az errõl szóló nyilat-
kozat), adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot elektronikus vagy
postai úton, „Szervezési és ko-
ordinációs igazgatóhelyettes”
megjelöléssel kell benyújtani.
Pc.: Mérei Ferenc Fõvárosi Pe-
dagógiai és Pályaválasztási Ta-
nácsadó Intézet
f.: Sárik Zoltán igazgató
E-mail: allas@fppti.hu
A KSZK honlapján történõ köz-
zététel idõpontja: 2010. ápr. 6.

Szakmai igazgató-
helyettes
(teljes munkaidõ)

Lf.: szervezi, irányítja,
koordinálja az intézet
pedagógiai szakmai
szolgáltatással és peda-
gógiai szakszolgálattal
foglalkozók munkáját.
Közremûködik a szak-
mai tevékenység rövid
és hosszú távú elképze-
léseinek és stratégiájá-
nak kidolgozásában.

Egyetemi pedagógus v.,
legalább 5 év vgy., leg-
alább 5 év a közoktatás
területén szerzett gyakor-
lat.
Elõny: intézet mûködésé-
nek ismerete, felsõfokú
nyelvvizsga, pedagógiai
szakmai szolgáltatás
vagy pedagógiai szak-
szolgálat területén szer-
zett gyakorlat,
pedagógus szakvizsga.
Elvárt kompetenciák: ve-
zetõi készség, együttmû-
ködés, magas szintû

ÁEI: a pályázatok elbírálását
követõen azonnal.
A megbízás 5 évre szól.
Határozatlan idejû közalkalma-
zotti jogviszony.
Pbhi: 2010. ápr. 25.
Pehi: 2010. máj. 31.
Juttatás: ill. Kjt. szerint, vala-
mint Kollektív Szerzõdés alap-
ján.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., motiváci-
ós levél, vpr. a szakmai helyzet-
elemzésre épülõ fejlesztési
elképzeléssel (max. 5 oldal ter-
jedelemben), végzettséget
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kommunikáció- és
tárgyalókészség.

igazoló om., b. (ha a pályázó je-
lenleg is erkölcsi bizonyítvány-
hoz kötött munkakörben
dolgozik, az errõl szóló nyilat-
kozat), adatvédelmi nyilatkozat.

A pályázatot elektronikus vagy
postai úton, „Szakmai igazgató-
helyettes” megjelöléssel kell be-
nyújtani.
Pc.: Mérei Ferenc Fõvárosi
Pedagógiai és Pályaválasztási
Tanácsadó Intézet
f.: Sárik Zoltán igazgató
E-mail: allas@fppti.hu
A KSZK honlapján történõ köz-
zététel idõpontja: 2010. ápr. 6.

Mezõcsát Város
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
3450 Mezõcsát,
Hõsök tere 1.
Tel./fax: (49) 552-046

Általános Mûvelõdési
Központ
3450 Mezõcsát,
Szent István út 38.
Igazgató
(teljes munkaidõ)

Lf.: Intézményfenntartó
társulás által mûködte-
tett ÁMK intézményé-
nek irányítsa, vezetése.
Munkáltatói jogkör
gyakorlása a közalkal-
mazottak tekintetében.
Az intézményhez tarto-
zó intézményegységek /
tagintézmények: alap-
fokú nevelési-oktatási
feladatok, mûvészetok-
tatás, középfokú okta-
tás, pedagógiai
szakszolgáltatás, köz-
mûvelõdési könyvtári
feladatok.

Egyetemi v., tanári szak-
képesítés, legalább 5 év
vgy., legalább 5 év szgy.,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása, köz-
oktatás-vezetõi szakvizs-
ga, büntetlen elõélet.
Elõny: angol nyelvbõl
középfokú C típusú álta-
lános nyelvvizsga, német
nyelvbõl középfokú C tí-
pusú általános nyelv-
vizsga.

ÁEI: 2010. aug. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Határozott idejû, 5 évig tartó
közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2010. ápr. 30.
Pehi: 2010. jún. 28.
Juttatás: ill. Kjt. szerint, igény
esetén szl.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesz-
tési elképzeléssel, végzettséget
igazoló om., b., vagyonnyilatko-
zat- és összeférhetetlenségi nyi-
latkozat-tételi
szándéknyilatkozat, adatvédelmi
nyilatkozat.
A pályázatot 2 példányban, pos-
tai úton kell benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni a
pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számot: 231/2010.,
valamint a munkakör megneve-
zését: igazgató.
Pc.: Mezõcsát Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
f.: dr. Domján László polgár-
mester vagy
Rákosi Ildikó jegyzõ
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Vértesboglár Általános
Mûvelõdési Központ
8085 Vértesboglár,
Alkotmány u. 14.
Tel.: (22) 582-087

Vértesboglár ÁMK Né-
met Nemzetiségi Óvoda
Intézményegység-
vezetõ

Szakirányú fõiskolai v.,
német óvodapedagógusi
v. és szakképzettség, leg-
alább 5 év óvodapedagó-
gus munkakörben
szerzett szgy., vagyon-
nyilatkozat-tételi eljárás
lefolytatása, magyar ál-
lampolgárság, büntetlen
elõélet.

ÁEI: 2010. júl. 1.
A megbízás 2015. aug. 15-ig,
5 évre szól.
Pbhi: 2010. máj. 15.
Pehi: 2010. jún. 25.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
om., szakmai ön., vpr., fejleszté-
si elképzelések.
Pc.: Vértesboglár Általános
Mûvelõdési Központ

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 in-
tézmények 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
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
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Óvodaedagógus

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

1 2 3 4

Napközi Otthonos
Óvoda
2049 Diósd,
Ifjúság u. 4.
Tel.: (23) 381-632

6 fõ óvónõ
(határozatlan idõre)

1 fõ óvónõ
(határozott idõre)

1 fõ fejlesztõ pedagó-
gus
(határozatlan idõre)

Szakirányú felsõfokú v. ÁEI: 2010. aug. 1.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
Jelentkezés: intézmény-
vezetõnél.

ÁEI: 2010. szept. 1.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
Jelentkezés: intézmény-
vezetõnél.

Hétszínvirág Óvoda
7435 Somogysárd,
Szabadság tér 3.
Tel.: (82) 715-291
Fax: (82) 715-222
E-mail: hetszinvirago-
voda@ gmail.com

2 fõ óvónõ
(teljes munkaidõ)

Lf.: óvodapedagógus
tv. által elõírt feladatai-
nak ellátása helyi sajá-
tosságokhoz igazodva.

Fõiskolai óvodapedagó-
gus v., tv.-ben elõírt mi-
nimum feltételek szerint.
Elõny: kreativitás, gye-
rekszeretet, ötletgazdag-
ság, közösségi élet iránt
érdeklõdõ, segítõ
szándék.

ÁEI: 2010. máj. 1.
Határozatlan idejû közalkalma-
zotti jogviszony.
Próbaidõ: 3 hónap.
Pbhi: 2010. ápr. 23.
Pehi: 2010. ápr. 29.
A pályázatok elbírálásának
módja, rendje: az önéletrajzok
áttekintése után az intézmény a
kiválasztott jelentkezõkkel sze-
mélyes konzultációt kezdemé-
nyez. Elutasító döntést az
intézmény nem indokolja, to-
vábbá fenntartja magának a jo-
got, hogy a pályázatot
eredménytelennek nyilvánítsa.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell: fel-
sõfokú végzettséget és szakkép-
zettséget igazoló om., b.,
szakmai ön., adatvédelmi nyilat-
kozat.
A pályázatot elektronikus vagy
postai úton, „Óvónõ” megjelö-
léssel kell benyújtani.
Pc.: Hétszínvirág Óvoda
f.: Fentõs Zoltánné óvodavezetõ
Tel.: 06 (30) 826-2902
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Tanító, tanár
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Szilágyi Erzsébet
Gimnázium
1016 Budapest,
Mészáros u. 5–7.
Tel./fax: (1) 225-7055
Fax: (1) 225-7050
E-mail:
szeg@szegbp.suli-
net.hu

Matematika–informati-
ka szakos tanár
(határozott idõre, teljes
állás)

Egyetemi v. ÁEI: 2010. aug. 15.
Juttatás: cafeteria.

Fáy András Reformá-
tus Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészetok-
tatási Intézmény
2217 Gomba,
Iskola u. 2.
Tel./fax: (29) 433-261
E-mail: iskola@gom-
ba.hu

Magyar–rajz szakos
tanár

Fõiskolai v. f.: Tasi Kálmán igazgató
Tel.: (29) 433-554

Ciszterci Rend Nagy
Lajos Gimnázium
7621 Pécs,
Széchenyi tér 11.

Fizika szakos tanár Egyetemi v. ÁEI: 2010. aug. 15.
Pbhi: 2010. ápr. 30.
Pehi: 2010. máj. 15.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
Pc.: Páva Péter igazgató

Árpád Vezér Gimnázi-
um és Kollégium
3950 Sárospatak,
Arany János u. 3–7.
Tel.: (47) 312-140

Matematika–fizika
szakos tanár

Angol nyelvszakos
tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2010. aug. 16.
Pbhi: 2010. ápr. 30.
Juttatás: ill. Kjt. szerint, útikölt-
ség-térítés.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., om., b.
Pc.: Árpád Vezér Gimnázium és
Kollégium

Egyéb álláshelyek

Csurgói Általános
Iskola, Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény, Óvoda és
Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat – Neve-
lési Tanácsadó
8840 Csurgó,
Kossuth u. 3.
Tel.: (82) 471-067
E-mail: eotvos.csur-
go@freemail.hu

Pszichológus Szakirányú egyetemi v.
Elõny: pszichológusként
szerzett vizsgálati gya-
korlat, felhasználói szin-
tû MS Office ismeret,
B kategóriás jogosítvány,
teamben való gondolko-
dás, jó kapcsolatteremtõ
készség.

ÁEI: a pályázat elbírálása után
azonnal.
Pbhi: a közzétételtõl számított
15. nap.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
végzettséget igazoló om., ön., b.

Pc., f.: Simon Mihály igazgató
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Napközi Otthonos
Óvoda
2049 Diósd,
Ifjúság u. 4.
Tel.: (23) 381-632

3 fõ dajka
(határozatlan idõre)

1 fõ logopédus
(határozatlan idõre)

1 fõ takarító
(határozatlan idõre)

1 fõ udvaros
(határozatlan idõre)

Dajka képesítés

Szakirányú felsõfokú v.

8. általános iskolai v.

ÁEI: 2010. szept. 1.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
Jelentkezés: intézmény-
vezetõnél.

Közlemény érettségi bizonyítványok érvénytelenítésérõl

A Scheiber Sándor Gimnázium és Általános Iskola érvénytelenné nyilvánítja:

2005. 05. 10. P44A 038892
2005. 05. 10. P44A 038893
2005. 05. 10. P44A 038894
2005. 05. 10. P44A 038895

Réz Gáborné dr. s. k.,
igazgató

Helyesbítés

Az Oktatási és Kulturális Közlöny II. évf. 6. számában Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyûlése által közzétett, neve-
lési-oktatási és egyéb intézmények vezetõi álláshelyek betöltésére vonatkozó pályázati felhívások szövegében a Pbhi
(pályázat benyújtásának határideje) tévesen jelent meg, a helyes szöveg:

„Pbhi: a KSZK internetes oldalán történõ megjelenést követõ 30 napon belül”

Tájékoztatásul közöljük, a Kossuth Lajos Közgazdasági és Humán Szakközépiskola (2800 Tatabánya, Cseri u. 35.), to-
vábbá a Tatabányai Általános Iskola, Szakképzõ Iskola és Középfokú Kollégium (2800 Tatabánya, Sárberki ltp.) esetén a
KSZK internetes honlapján való megjelenés idõpontja 2010. március 8., a többi intézmény esetén a KSZK internetes
honlapján való megjelenés idõpontja 2010. március 5.

Egyebekben a pályázati felhívások szövege nem változik.

Oktatási és Kulturális Közlöny Szerkesztõsége
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Kondorosi Ferenc–Uttó György–Visegrády Antal

A bírói etika és a tisztességes eljárás
címû könyvét

A könyvhöz elõszót dr. Lomnici Zoltán, a Legfelsõbb Bíróság, illetve az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnöke írt,
melyben a következõ szavakkal ajánlja a kötetet:

„Az olvasó kezébe olyan könyv (tankönyv, szakmai háttéranyag) kerül, amely tudományos igényességgel és a gyakor-
lati alkalmazhatóság szándékával mutatja be a bírói etika szakmai-morális alapjait. A kötet jelentõs nemzetközi kitekin-
tést nyújt, amikor más országok gyakorlatának, szabályozásának feltárását is vállalja.
A tapasztalt és a tárgykör nemzetközi összefüggéseit is jól ismerõ szerzõk – helyeselhetõ módon – abból indultak ki,
hogy a bírák etikus magatartása és eljárása az eljárások részvevõi – a peres felek, a vádló, a védõ, a jogi képviselõ, a bün-
tetõügyekben a vádlott – számára garanciális jelentõségû, mert megteremti/megadja az eljárás minõségét is.
A szerzõk a bírói etika érvényesülését is vizsgálták a peres eljárás másik minõségi követelményének, a fair eljárás igé-
nyének megvalósulásával összefüggésben.
A tisztességes eljárás napjainkban nemzetközi jogi, alkotmányos és morális követelményt is jelent, amelynek tartalma
az Emberi Jogok Európai Bírósága és – egyre inkább – az Európai Bíróság esetjogából ismerhetõ meg. A kötet számos
jogeset bemutatásával szolgálja a hazai jogi kultúra színvonalának emelését, a tiszta, demokratikus közállapotok, a bí-
rák és a bíróságok tekintélye megóvását.
A könyv fontos tananyag a bírák, ügyészek, ügyvédek számára, de különös haszonnal forgathatják gyakorló politiku-
sok, a tudományos élet képviselõi, a média munkatársai és mindenki, aki felelõsséget érez a hazai jogállam, a jogrend
minõségéért.”

A kötet 184 oldal terjedelmû, ára 3381 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–Uttó György–Visegrády Antal

A bírói etika és a tisztességes eljárás

címû, 184 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3381 forint 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

Sereg András

Boross – Hadapródiskolától a miniszterelnöki székig
címû könyvét

A kötet tizennégy beszélgetésben, számos színes történetben mutatja be Boross Péter volt miniszterelnököt. A mai
magyar politikai élet egyik legizgalmasabb alakjának pályafutását végigkérdezõ mû egyben történelmi olvasókönyv
is: a személyes életutat kiegészítik a huszadik századi magyar história, a korszakot és az interjúalany életét meg-
határozó személyiségek rövid életrajzai, szemelvények, dokumentumértékû fotók. Boross sajátos fényszögben látja és
láttatja a magyar történelmet, a politika belvilágát. Bölcs, nagy élettapasztalatú politikus, aki saját kárán is tanult a
történtekbõl, képes szembenézni egykori önmagával. Az életrajzi könyv a múlt század második felének látlelete, a tör-
ténelmi és politikai folyamatok szubjektív, vitára ingerlõ elemzése. Aki kezébe veszi a kötetet, választ kap többek
között arra, hogyan menekült meg Németországból a hadapród fõhõs, milyen összeesküvésben vett részt közvetlenül
a háború után, miért éppen Keresztes-Fischer Ferenc a belügyminiszteri példaképe, miért kapott dedikált könyvet
a hetvenes évek közepén a késõbbi Nobel-díjas írótól, Kertész Imrétõl, hogyan lett nyugdíjas vendéglátó-ipari igazga-
tóból kormánytag, léteztek-e ügynöklisták, hány besúgó volt az elsõ demokratikusan megválasztott Országgyûlésben,
kik látogatták meg Antall Józsefet a betegágyánál, mi célból vállalt 216 napra miniszterelnökséget, miért lett Orbán
Viktor kormányfõi tanácsadója, majd miért állt félre udvariasan, mi aggasztja ma, miért pesszimista középtávon, és
miért csak a mai harminc év alattiakban bízik. Kérdések és válaszok kétszáz oldalon.

A kötet 200 oldal terjedelmû, ára 3444 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
Sereg András

Boross – Hadapródiskolától a miniszterelnöki székig

címû, 200 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3444 forint áfával) ................................ példányban, és kérem, juttassák el
az 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

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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Az Oktatási és Kulturális Minisztérium hivatalos lapja. A szerkesztésért felelõs: Mátyásné dr. Patócs Andrea.
A szerkesztõség címe: Budapest V., Szalay u. 10–14. Telefon: 795-4722, fax: 795-0230.
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.; www.mhk.hu).
Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a Magyar Posta Zrt. közremûködésével. Telefon: 235-4554,
266-9290/240, 241 mellék.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán, 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.;
1394 Budapest, 62. Pf. 357 (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internet-
címen.
Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411), valamint a
Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és a Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136,
fax: 321-5275).
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10.1080 – Nyomta a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

dr. Kondorosi Ferenc

Jogalkotás a XXI. század hajnalán
címû könyvét

A XXI. század nemzeti jogalkotását minden eddiginél jobban meghatározza a nemzetközi társadalmi és
gazdasági környezet, amelynek hátterében az európai integráció hatása, valamint a globalizációs folyamatok
húzódnak meg. Az Emberi Jogok Európai Egyezménye, az Unió Alapjogi Chartája vagy az Alkotmányos
Szerzõdés alapelvei csak néhány olyan példája a „nemzetek felett álló jognak”, amelyek a nemzeti jogalkotás
tekintetében is iránymutatók lehetnek.
A megjelent kötet – a szakkönyvpiacon hiánypótló jelleggel – tudományos igényességgel, ugyanakkor a
gyakorlati alkalmazhatóság szándékával mutatja be a XXI. század nemzeti jogalkotásának tendenciáit. A könyv
széles körû nemzetközi kitekintést nyújt, amelyben az uniós jogfejlõdés elemzésének központi szerep jut.
A kötet szerzõje, a tapasztalt jogtudós és gyakorlati szakember alaptézise, hogy „a jogdogmatikai
megfontolásokat figyelembe vevõ, minõségi normaalkotás programszerû érvényesítése és a konzisztens,
áttekinthetõ jogrendszer eszményképének követése kedvezõ irányba befolyásolhatja a normák címzettjeinek
magatartását, annak érdekében, hogy a jog legfõbb, alkotmányos küldetését teljesítse”.
A szerzõ részletesen vizsgálja a hatékony jogi szabályozás kulcskérdéseit, a hazai jog, valamint a nemzetközi és
az európai uniós jog összefüggéseit, eközben mindig kellõ hangsúlyt fektetve korunk demokratikus jogállami
alapértékeire: az emberi jogokra és az alkotmányosságra. Az olvasó bepillantást nyerhet a jogharmonizáció
„kulisszatitkaiba”, a biztonság jogalkotásban érvényesülõ tényezõinek problematikájába, valamint polgári
jogi és büntetõjogi jogalkotásunk legújabb eredményeibe.
A XXI. század elejének kodifikációját elemzõ kötet egyszerre tankönyv, olvasókönyv és gyakorlati útmutató.
Haszonnal forgathatják a társadalomtudományi karok hallgatói, a közigazgatásban dolgozó szakemberek, a
politikusok, a média munkatársai és mindenki, aki felelõsséget érez a hazai jogállam, jogrend minõségének
javításáért.

A kötet 264 oldal terjedelmû, ára 2856 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. Kondorosi Ferenc

Jogalkotás a XXI. század hajnalán

címû, 264 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 2856 forint áfával) ................................ példányban, és kérem, juttassák el
az 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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