
JOGSZABÁLYOK

A Kormány 117/2010. (IV. 16.) Korm. rendelete
a felsõoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló

237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény 153. §-ának (1) bekezdésének 9. pont-
jában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §
(1) bekezdésének b) pontjában megállapított feladatkör-
ében eljárva a következõket rendeli el:

1. §

(1) A felsõoktatási intézmények felvételi eljárásairól
szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
FR.) 14. § (3) bekezdésének c) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

[A felvételi eljárásban a jelentkezõ összesen]

„c) az emelt szinten teljesített érettségiért legfeljebb
100 érettségi többletpontot,”
[szerezhet]

(2) Az FR. 14. § (4) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(4) A (3) bekezdés c)–e) pontjai alapján adható több-
letpontok összege legfeljebb 100 pont lehet. A jelentkezõ
abban az esetben is csak 100 pontra jogosult, ha a különbö-
zõ jogcímek alapján elért többletpontjainak az összege ezt
meghaladná.”

2. §

Az FR 18. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(2) Ha a jelentkezõ az elõzõ bekezdés alapján jogosult
az érettségi többletpontra, emelt szintû érettségi vizsgatár-
gyanként 50 érettségi többletpontra jogosult.”
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3. §

Az FR 23. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„23. § Alapképzésre, egységes, osztatlan képzésre csak

az a jelentkezõ vehetõ fel, akinek az emelt szintû érettségi-
ért járó többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható
többletpontok nélkül számított pontszáma eléri a 240
pontot.”

4. §

Az FR. 47. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„47. § E rendeletnek a felsõoktatási intézmények felvé-

teli eljárásairól szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 117/2010. (IV. 16.) Korm. rendelettel
módosított 14. § (3) bekezdés c) pontjában és (4) bekezdé-
sében, valamint 18. § (2) bekezdésében és 23. §-ában fog-
laltakat elsõ alkalommal a 2012. évi keresztféléves
felvételi eljárás során kell alkalmazni.”

5. §

E rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba, és a hatály-
balépését követõ napon hatályát veszti.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 123/2010. (IV. 20.) Korm. rendelete
a felsõoktatási intézmények képzési, tudományos célú

és fenntartói normatíva alapján történõ
finanszírozásáról szóló 50/2008. (III. 14.) Korm.

rendelet módosításáról

A Kormány a felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény 153. § (1) bekezdés 20. pontjában ka-
pott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekez-
désének b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva
a következõket rendeli el:

1. §

A felsõoktatási intézmények képzési, tudományos célú
és fenntartói normatíva alapján történõ finanszírozásáról
szóló 50/2008. (III. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
R.) 4. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A felsõoktatási törvény 3. számú mellékletében
meghatározott számítási alap összege – figyelemmel a fel-
sõoktatási törvény 163/A. §-ának rendelkezéseire –
a 2010-es költségvetési évben 230 000 Ft.”

2. §

Az R. Melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

3. §

E rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép ha-
tályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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Melléklet a 123/2010. (IV. 20.) Korm. rendelethez

„Melléklet az 50/2008. (III. 14.) Korm. rendelethez

Képzési és tudományos célú normatívák (E Ft/fõ/év)

Megnevezés Képzési normatívák

Szakok, képzési területek Doktori
Mester
képzés

(MA, MSc)

Alapképzés
(BA, BSc)

Osztatlan Egyetemi Fõiskolai
Tudományos
normatívák

orvos, fogorvos, állatorvos 720 720
gyógyszerész 679 679
építész, építõmûvész 449 449
jogász 299 299
mester tanár 683
mûvészeti, mûvészetközvetítõ 1040 518 679 679 518
egészségügyi 683 518 679 518
repülõmérnöki 518 518
agrár, mûszaki, természet-
tudományi, informatika,
sporttudományi, nemzetiségi,
szociális, pszichológia

683 345 449 449 345



A szociális és munkaügyi miniszter 12/2010. (IV. 20.)
SZMM rendelete

a szakmai vizsga szervezésére vonatkozó engedély
megszerzésére irányuló engedélyezési eljárás

igazgatási szolgáltatási díjáról és a díj megfizetésének
szabályairól

A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 4. §
(2) bekezdés e) 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 – az egészség-
ügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 161/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró egészségügyi miniszterrel, a föld-
mûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és ha-
táskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §
a)–l) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró föld-
mûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszterrel, a honvéde-
lemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. tör-
vény 52. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott fel-
adatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel, az igazság-
ügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b), e)–g), j) és
n) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazság-
ügyi és rendészeti miniszterrel, a környezetvédelmi és víz-
ügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 165/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a)–c) pontjában meghatáro-
zott feladatkörében eljáró környezetvédelmi és vízügyi
miniszterrel, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi mi-
niszter feladat- és hatáskörérõl szóló 133/2008. (V. 14.)
Korm. rendelet 1. § a)–e) pontjában meghatározott feladat-

körében eljáró közlekedési, hírközlési és energiaügyi mi-
niszterrel, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter fel-
adat- és hatáskörérõl szóló 29/2008. (II. 19.) Korm. rende-
let 1. § h) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró
Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszterrel, a nemzeti
fejlesztési és gazdasági miniszter feladat- és hatáskörérõl
szóló 134/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § a)–h) pontjá-
ban meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesz-
tési és gazdasági miniszterrel, az oktatási és kulturális mi-
niszter feladat- és hatáskörérõl szóló 167/2006. (VII. 28.)
Korm. rendelet 1. § a) és d) pontjában meghatározott fel-
adatkörében eljáró oktatási és kulturális miniszterrel,
az önkormányzati miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § a)–i) pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró önkormányzati mi-
niszterrel, a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl
szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjá-
ban meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminisz-
terrel egyetértésben – a következõket rendelem el:

1. §

(1) A szakmai vizsga szervezésére vonatkozó engedé-
lyezési eljárásért, az engedély további szakképesítésekre
történõ kiterjesztésére (a továbbiakban: bõvítés), az enge-
délyben szereplõ szakképesítések számának csökkentésé-
re, az engedéllyel rendelkezõ vizsgaszervezõ intézmény-
nek a nyilvántartásból való törlésére irányuló eljárásért
igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

(2) A szakmai vizsga szervezésére irányuló engedélye-
zési eljárás igazgatási szolgáltatási díja százharmincegy-
ezer forint.
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Megnevezés Képzési normatívák

Szakok, képzési területek Doktori
Mester
képzés

(MA, MSc)

Alapképzés
(BA, BSc)

Osztatlan Egyetemi Fõiskolai
Tudományos
normatívák

gyógypedagógus, konduktor 683 518 518 518
gazdasági, jogi-igazgatási, bölcsész,
társadalomtudományi

455 230 230 210

tanító-óvó 230 210
hitéleti 455 230 323 230 210
teljes munkaidõs oktatók 1200
számított kutatók 1200
minõsített teljes munkaidõs oktatók 1600
fokozatot szerzettek 1200
odaítélt fokozatok 600
államilag támogatott doktoranduszok
társ.tud. bölcsész, mûvészeti 650 450
term.tud., mûszaki, mûvészeti DLA 975 810
fogyatékossággal élõ hallgatók után
járó kiegészítõ támogatás
normatívája

120

”



(3) A vizsgaszervezési engedély bõvítésére irányuló el-
járás igazgatási szolgáltatási díja harminchatezer forint.

(4) A szakképesítések számától függetlenül az enge-
délyben szereplõ szakképesítések számának csökkentésé-
re vagy a szakmai vizsgát szervezõ intézmény nyilvántar-
tásból való törlésére irányuló eljárás igazgatási szolgálta-
tási díja nyolcezer forint.

2. §

(1) Az igazgatási szolgáltatási díj az Oktatási Hivatal
(a továbbiakban: Hivatal) bevétele. Az igazgatási szolgál-
tatási díj megfizetésébõl származó díjbevételt a Hivatal
egyéb bevételeitõl elkülönítetten kezeli.

(2) Az igazgatási szolgáltatási díj összegét átutalással,
készpénzátutalással vagy fizetési számlára történõ kész-
pénzbefizetéssel a Magyar Államkincstár által vezetett
10032000–00282637–00000000 számú költségvetési elõ-
irányzat-felhasználási keret számlájára kell megfizetni.

3. §

(1) A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díja
huszonhatezer-kettõszáz forint.

(2) A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díját
a jogorvoslati eljárást kérelmezõ az eljárás megindításakor
átutalással, készpénzátutalással vagy fizetési számlára

történõ készpénzbefizetéssel a Szociális és Munkaügyi
Minisztérium Igazgatási 10032000–00285568–00000000
számú számlájára köteles megfizetni.

4. §

(1) A befizetett igazgatási szolgáltatási díj 60 százalékát
vissza kell fizetni, ha a kérelmezõ az eljárás lefolytatására
irányuló kérelmet a szakértõ kirendelése elõtt visszavonja.

(2) A jogorvoslati díjat vissza kell téríteni, ha a felül-
vizsgált döntés az ügyfél hátrányára részben vagy egész-
ben jogszabálysértõnek bizonyul. A visszatérítést hivatal-
ból a jogorvoslati eljárás során hozott döntésben kell
elrendelni.

5. §

Ez a rendelet 2010. május 25-én lép hatályba.

6. §

(1) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését köve-
tõen indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) Ez a § 2012. január 1. napján hatályát veszti.

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

Közlemény

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Habilitációs Bizottsága tudatja, hogy a lefolytatott habilitációs eljárá-
sok eredményeként habilitált doktor címet nyet el:

Informatikai tudományok
Kiss Attila Elemér egyetemi docens (ELTE)

Irodalomtudományok
Jakabfi Anna Margit ny. egyetemi docens (ELTE)
Nagy Levente egyetemi adjunktus (ELTE)
Kiss Szemán Róbert tv. egyetemi docens (ELTE)
Bárth Dániel egyetemi adjunktus (ELTE)

Nyelvtudományok
Zsilák Mária Anna egyetemi docens (ELTE)

Történelemtudományok
Pók Attila tud. fõmunkatárs, ig. helyettes (MTA Történettud. Intézet)
Kalla Gábor egyetemi docens (ELTE)
Rainer M. János fõigazgató (1956-os Intézet)



Filozófiai tudományok
Olay Csaba egyetemi adjunktus (ELTE)
Ullmann Tamás egyetemi adjunktus (ELTE)
Szécsényi Endre egyetemi docens (ELTE)

Állam- és jogtudományok
Nagy Marianna egyetemi docens (ELTE)
Forgács Imre egyetemi docens (Károli G. Református Egyetem)
Gyulavári Tamás egyetemi docens (ELTE)

Szociológiai tudományok
Simonné Csoba Judit tv. egyetemi docens (DE BTK)

Pszichológiai tudományok
Horváth János György tud. fõmunkatárs (MTA Pszichológiai Intézet)
Dúll Andrea Magdolna egyetemi docens (BME)
Demetrovics Zsolt egyetemi adjunktus (ELTE)

Neveléstudományok
Petneki Katalin egyetemi docens (Szegedi Tudományegyetem)

Dr. Fazekas Marianna s. k.,
rektorhelyettes

Az Országos Rádió és Televízió Testület közleményei közmûsor-szolgáltatók
mûsorszolgáltatói szabályzatainak közzétételérõl

Az Országos Rádió és Televízió Testület tájékoztatja az érdekelteket, hogy a 433/2010. (III. 10.) számú határozatával
közmûsor-szolgáltatóvá nyilvánította a Rákosmente TV Kft. (1173 Budapest, Kis u. 5–7.) mûsorszolgáltatót, akinek mû-
sorszolgáltatási szabályzatát alább közöljük.

A Rákosmente TV Kft. mûsorszolgáltatási szabályzata az RTV, Rákosmente TV mûsorszolgáltatásra

A Rákosmente TV Kft. az 1996. évi I. törvény 3. § (1) bekezdése alapján – a törvény keretei között – önállóan határozza
meg a mûsorszolgáltatás tartalmát, és azért felelõsséggel tartozik.

I. A közmûsor-szolgáltatóra vonatkozó általános szabályok

1. A Rákosmente TV Kft. közmûsor-szolgáltató különösen tiszteletben tartja a nemzet, a nemzeti, az etnikai, a nyelvi és
más kisebbségek méltóságát és alapvetõ érdekeit, nem sértheti más nemzetek méltóságát.
2. A Rákosmente TV Kft. közmûsor-szolgáltató rendszeresen, átfogóan, elfogulatlanul, hitelesen és pontosan tájékoztat
a közérdeklõdésre számot tartó hazai és külföldi eseményekrõl, a vételkörzetében élõk életét jelentõsen befolyásoló ese-
ményekrõl, összefüggésekrõl, vitatott kérdésekrõl, az eseményekrõl alkotott jellemzõ véleményekrõl, az eltérõ vélemé-
nyeket is beleértve.
3. A Rákosmente TV Kft. közmûsor-szolgáltató biztosítja a mûsorszámok és a nézetek sokszínûségének, a kisebbségi ál-
láspontoknak a megjelenítését, a mûsorszámok változatosságával gondoskodik a nézõk széles köre, illetve minél több
csoportja érdeklõdésének színvonalas kielégítésérõl.
4. A Rákosmente TV Kft. közmûsor-szolgáltató különös figyelmet fordít:
a) az egyetemes és a nemzeti kulturális örökség értékeinek ápolására, a kulturális sokszínûség érvényesülésére,
b) a kiskorúak testi, lelki és erkölcsi fejlõdését, érdeklõdését szolgáló, ismereteit gazdagító mûsorszámok bemutatására,
c) a vallási és egyházi, továbbá a nemzeti, etnikai és más kisebbségi kultúrák értékeinek megjelenítésére,
d) az életkoruk testi, lelki és szellemi állapotuk, társadalmi körülményeik következtében súlyosan hátrányos helyzetû
csoportok számára fontos információk elérhetõvé tételére, különös tekintettel a gyermeki jogokat ismertetõ, a gyerme-
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kek védelmét szolgáló, az igénybe vehetõ szolgáltatásokról tájékoztatást nyújtó mûsorok fõmûsoridõben történõ bemu-
tatására,
e) az ország különbözõ területeinek társadalmi, gazdasági, kulturális életét megjelenítõ mûsorszámok bemutatására.
5. A Rákosmente TV Kft. közmûsor-szolgáltató az erõszak öncélú alkalmazását követendõ magatartási mintaként bemu-
tató, illetõleg a szexualitást öncélúan ábrázoló mûsorszámot nem tesz közzé.

II. A pártoktól, politikai mozgalmaktól való függetlenség biztosítékai

1. Mind a Rákosmente TV Kft., mind az egyes mûsorszámok, mind pedig a mûsorkészítõk pártoktól, politikai mozgal-
maktól függetlenek.

2. A Rákosmente TV Kft. nem fogad el pártoktól, politikai mozgalmaktól támogatást, valamint mûsoraiban a pártok
tisztségviselõi, szakértõi, szaktanácsadói és képviselõk a mûsorszolgáltatás keretében kommentárt, hírmagyarázatot,
jegyzetet nem hozhatnak nyilvánosságra.

III. A hírek, idõszerû politikai mûsorok sokoldalúságának, tárgyilagosságának és kiegyensúlyozottságának,
a vitatott kérdések ismertetésének, a vélemények, nézetek sokféleségének bemutatására vonatkozó elvek

1. A Rákosmente TV Kft. vállalja, hogy a közérdeklõdésre számot tartó hazai és külföldi eseményekrõl, vitatott kérdé-
sekrõl a tájékoztatásnak sokoldalúnak, tényszerûnek, idõszerûnek, tárgyilagosnak és kiegyensúlyozottnak kell lennie.
2. A Rákosmente TV Kft. közmûsor-mûsorszolgáltató a vételkörzetében élõ nézõket jelentõsen érintõ ügyekben köteles
a jellemzõ véleményeket bemutatni, ideértve az eltérõ véleményeket is.
3. A Rákosmente TV Kft. vállalja, hogy a különbözõ vélemények megszólaltatásánál a mûsorkészítõnek abból kell kiin-
dulnia, hogy a véleménynyilvánítás szabadságának keretein belül bárki szabadon kifejtheti a vitatott kérdéssel kapcsola-
tos véleményét, hangot adhat politikai meggyõzõdésének. Ugyanakkor a mûsorkészítõnek ügyelnie kell arra, hogy ez
mások személyiségi jogait vagy jó érzését ne sértse. Ha ilyen vélemény megjelenése elkerülhetetlen, akkor hangsúlyo-
zottan közölni kell a mûsorban, hogy az elhangzott vélemény a megszólaló egyéni véleménye.
4. A Rákosmente TV Kft. vállalja, hogy a hírmûsorokban a mûsorkészítõ újságírói és szakvéleményén kívül személyes
véleményének nem adhat hangot, azt még közvetve sem sugallhatja.
5. A Rákosmente TV Kft. vállalja, hogy a hírmagyarázatokat és hírelemzéseket a hírektõl világosan megkülönböztetve
kell közölni.
6. A Rákosmente TV Kft. vállalja, hogy a mûsorkészítõ köteles a mûsorban elhangzó értesülések hitelességét ellenõriz-
ni. ha egy témában a források egymásnak ellentmondóak, erre a hírmûsorban utalni kell.
7. A Rákosmente TV Kft. vállalja, hogy a tényszerû tájékoztatás során is kerülni kell a szükségtelenül durva, félelmet
keltõ, túlságosan naturális részletek közlését, ez különösen vonatkozik az események képanyagainak kiválasztására.
8. A Rákosmente TV Kft. vállalja, hogy az elhangzott tévedéseket a lehetõ leghamarabb és maradéktalanul helyesbíteni
kell.

IV. Az anyanyelvi kultúra ápolását szolgáló szakmai követelmények

1. A Rákosmente TV Kft. közmûsor-szolgáltató valamennyi mûsorszolgáltatásával hozzájárul az anyanyelvi kultúra
ápolásához.
2. A Rákosmente TV Kft. vállalja, hogy a mûsorkészítõknek a mûsorszolgáltatás során érvényesíteniük kell a helyes
nyelvhasználatot.
3. A Rákosmente TV Kft. vállalja, hogy a mûsorszámokban kerülni kell az anyanyelvet rontó és szegényítõ kifejezése-
ket, valamint az indokolatlan rövidítéseket.
4. A Rákosmente TV Kft. vállalja, hogy a mûsorszámokban tilos az öncélú káromkodás és a trágárság.
5. A Rákosmente TV Kft. vállalja, hogy a gyermekeknek és a kiskorúaknak szóló mûsorokban különösen nagy figyelmet
kell fordítani a helyes és szép beszédre.
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V. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrája, élete bemutatásának rendje,
figyelemmel a törvény 26. § (2) bekezdésében foglaltakra is

1. A Rákosmente TV Kft. vállalja, hogy a mûsorszolgáltatása során teret kell engedni a nemzeti és etnikai kisebbségeket
érintõ kérdéseknek.
2. A Rákosmente TV Kft. vállalja, hogy a nemzeti és etnikai kisebbségekkel foglalkozó mûsorszámokban figyelmet kell
fordítani a kisebbségi kultúrának, a kisebbségi értékek megõrzésének.
3. A Rákosmente TV Kft. vállalja, hogy a nemzeti és etnikai kisebbségeknek szóló mûsorszámokban lehetõség szerint
biztosítani kell a saját anyanyelv használatát.

VI. A kulturális, tudományos, világnézeti és vallási sokféleség tárgyilagos bemutatásának rendszere

1. A Rákosmente TV Kft. közmûsor-szolgáltató mûsorai elõsegítik a kulturális, tudományos, világnézeti és vallási
sokszínûséget.
2. A Rákosmente TV Kft. közmûsor-szolgáltató kiemelt helyet biztosít a nemzeti és egyetemes kultúra alkotásainak.
3. A Rákosmente TV Kft. közmûsor-szolgáltató a nézõk ismereteinek bõvítése érdekében mûsoraiban rendszeresen be-
számol a hazai és nemzetközi tudományos élet legújabb felfedezéseirõl, népszerûsíti a tudományos közgondolkodást.
4. A Rákosmente TV Kft. vállalja, hogy a tudományos kérdésekben is lehetõséget kell adni az eltérõ álláspontok véle-
mények bemutatására.
5. A Rákosmente TV Kft. közmûsor-szolgáltató köteles mûsoraiban a vallások iránt tiszteletet és türelmet tanúsítani.
6. A Rákosmente TV Kft. közmûsor-szolgáltató mûsorszámaiban nem hangozhat el világnézeti, illetve vallási meggyõ-
zõdést sértõ vélemény, megjegyzés.
7. A Rákosmente TV Kft. közmûsor-szolgáltató mûsorszolgáltatásában a vallási, hitéleti mûsorok – ideértve a szertartá-
sok közvetítését is – nem szolgálhatnak pártpolitikai propagandát és nem irányulhatnak más egyházak, vallási vagy
világnézeti meggyõzõdések ellen.

VII. A megkülönböztetõ jelzéssel ellátandó mûsorszámok közzétételi módja

A Rákosmente TV Kft. vállalja, hogy megkülönböztetõ hangjelzéssel kell ellátni a reklámot, a közérdekû közleményt, a
jótékonysági felhívást, a politikai és választási hirdetést, a kiskorúak számára nem ajánlott mûsorszámot, a támogatott
mûsorszámot, a vallási és világnézeti mûsorszámot, a kommentárt és a hírmagyarázatot.

VIII. A kiskorúakkal kapcsolatos rendelkezések

1. A Rákosmente TV Kft. vállalja, hogy a kiskorúaknak szóló gyermek- és ifjúsági mûsorok elõsegítik a szellemi, társa-
dalmi, erkölcsi fejlõdését, a világ megismerését, a helyes magatartásminták megismerését. Továbbá lehetõség szerint
népszerûsítik az egészséges életmódot, a különbözõ kultúrák, a természet megismerését, valamint mindezek tiszteletét,
és az egymás iránti tolerancia fejlesztését.
2. A Rákosmente TV Kft. vállalja, hogy a mûsoraiban az erõszak öncélú alkalmazását mintaként bemutató, illetve a sze-
xualitást öncélúan ábrázoló mûsorszámot közzétenni tilos.
3. A Rákosmente TV Kft. vállalja, hogy kiskorú csak a törvényes képviselõje hozzájárulásával szerepeltethetõ a
mûsorokban.
4. A Rákosmente TV Kft. vállalja, hogy a reklám nem szólíthat fel közvetlen formában kiskorúakat, hogy szüleiket vagy
más felnõtteket játékok, illetve más áru vagy szolgáltatás vásárlására vagy igénybevételére ösztönözzék.

IX. A reklámtevékenység, a mûsorszámok támogatása

1. A Rákosmente TV Kft. közmûsor-szolgáltató a reklám tényállításaiért – a tudatos félrevezetés kivételével – e törvény
szerint felelõsséggel nem tartozik.
2. A Rákosmente TV Kft. közmûsor-szolgáltatónál a reklám idõtartama egyetlen – bármiként számított – mûsorórában
sem haladhatja meg a hat percet. A napi mûsoridõ átlagában számított óránként a reklám idõtartama nem haladhatja meg
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az öt percet. A reklám idõtartamába a reklámtartalmú képernyõszöveg – kivéve a mûsoridõn kívüli képernyõszöveget –
megjelenítése is beleszámít.
A Rákosmente TV Kft. közmûsor-szolgáltató televíziós vásárlási mûsorablakot nem tehet közzé.
3. A Rákosmente TV Kft. közmûsor-szolgáltató a mûsorszolgáltatásában reklám csak mûsorszámok – összetett mûsor-
számokban az egyes mûsorszámok – között tehetõ közzé. A sport- és más olyan közvetítésekben, amelyekben természe-
tes szünetek vannak, a reklám a részek között és a szünetekben közzétehetõ.
4. A Rákosmente TV Kft. közmûsor-szolgáltató mûsorában alkoholtartalmú ital nem reklámozható.
5. A Rákosmente TV Kft. közmûsor-szolgáltató mûsorszámát nem támogathatja a fõ tevékenysége szerint alkoholtartal-
mú ital elõállítója és forgalmazója.
6. A Rákosmente TV Kft. közmûsor-szolgáltatásban rendszeresen szereplõ belsõ és külsõ munkatársak – a munkavégzé-
sükre irányuló jogviszonyuktól függetlenül – sem képben, sem hangban nem jelenhetnek meg mûsorszolgáltatónál
reklámban, illetve politikai hirdetésben.
7. A Rákosmente TV Kft. közmûsor-szolgáltató a mûsorszolgáltatásában csak az alábbi mûsorszámok támogathatók:
a) vallási és egyházi tartalmú mûsorszámok,
b) mûvészeti és kulturális eseményeket bemutató, közvetítõ mûsorszámok,
c) a nemzeti és az etnikai kisebbségi anyanyelvû, illetve a nemzeti és etnikai kisebbségek életét, kultúráját bemutató mû-
sorszámok,
d) az életkoruk, testi, szellemi vagy lelki állapotuk, társadalmi körülményeik következtében súlyosan hátrányos helyzet-
ben lévõ csoportok számára készített mûsorszámok.
8. A Rákosmente TV Kft. vállalja, hogy a Nemzeti ünnepek eseményeirõl, vallási és egyházi szertartásokról készített
mûsorszámok közlését közvetlenül megelõzõen és azt közvetlenül követõen reklám nem közölhetõ.
9. A Rákosmente TV Kft. közmûsor-szolgáltató mûsorszolgáltatásában burkolt, illetve tudatosan nem észlelhetõ reklám
nem közölhetõ.
10. A Rákosmente TV Kft. közmûsor-szolgáltató mûsorszolgáltatásában lelkiismereti, illetõleg világnézeti meggyõzõ-
dés reklám útján nem terjeszthetõ.
11. A Rákosmente TV Kft. közmûsor-szolgáltató vállalja, hogy a reklám tényállításainak valósnak és tisztességesnek
kell lenniük.
12. A Rákosmente TV Kft. közmûsor-szolgáltató mûsorszolgáltatásában nem tehetõ közzé vallási vagy politikai meg-
gyõzõdést sértõ reklám.
13. A Rákosmente TV Kft. közmûsor-szolgáltató mûsorszolgáltatásában reklám nem ösztönözhet az egészségre, a biz-
tonságra és a környezetre ártalmas magatartásra.
14. A Rákosmente TV Kft. közmûsor-szolgáltató vállalja, hogy a választási idõszakban az országgyûlési képviselõk, il-
letõleg a helyi, területi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásáról, továbbá a kisebbségi önkormányza-
tok választásáról szóló törvények szabályai szerint lehet politikai hirdetést mûsorszolgáltatásban közzétenni. Választási
idõszakon kívül politikai hirdetés kizárólag már elrendelt népszavazással összefüggésben közölhetõ.
15. A Rákosmente TV Kft. közmûsor-szolgáltató vállalja, hogy a reklám nem szólíthat fel közvetlen formában kiskorúa-
kat, hogy szüleiket vagy más felnõtteket játékok, illetve más áru vagy szolgáltatás vásárlására vagy igénybevételére ösz-
tönözzék A reklám a játék tényleges természetét és lehetõségeit illetõen nem lehet félrevezetõ.
16. A Rákosmente TV Kft. közmûsor-szolgáltató vállalja, hogy a reklám nem mutathat be kiskorút erõszakos helyzet-
ben, és nem buzdíthat erõszakra.
17. A Rákosmente TV Kft. közmûsor-szolgáltató vállalja, hogy a reklám nem építhet a kiskorúaknak a szüleik, tanáraik
vagy más személyek iránti bizalmára, továbbá a kiskorúak tapasztalatlanságára és hiszékenységére.
18. A Rákosmente TV Kft. közmûsor-szolgáltató vállalja, hogy a televíziós vásárlás nem szólíthatja fel a kiskorúakat
áruk beszerzésére (vásárlására, bérletére) vagy szolgáltatások igénybevételére.
19. A Rákosmente TV Kft. közmûsor-szolgáltató vállalja, hogy a reklám, a közérdekû közlemény, a jótékonysági felhí-
vás és politikai hirdetés közzétételének megrendelõje, továbbá az, akinek ezek közzétételéhez érdeke fûzõdik, nem gya-
korolhat szerkesztõi befolyást más mûsorszámok tartalmára.

X. A közérdekû közlemények közzététele

1. A Rákosmente TV Kft. közmûsor-szolgáltató vállalja, hogy a közérdekû közlemény az állami vagy helyi, területi ön-
kormányzati feladatot ellátó szervezet, illetve természetes személy kérésére és általa meghatározott tartalommal közzé-
tett mûsorszám, amely a lakosság figyelmének felkeltését szolgálja, vagy nem politikai cél elõmozdítására közzétett
olyan mûsorszám, mely közérdekû cél támogatására szólít fel, ilyen eseményt vagy célt népszerûsít, továbbá az ilyen cél
megvalósulását veszélyeztetõ körülményre hívja fel a figyelmet.
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2. A Rákosmente TV Kft. közmûsor-szolgáltató a közérdekû közlemény, a jótékonysági felhívás és a politikai hirdetés
tartalmáért e törvény szerint felelõsséggel nem tartozik.
3. A Rákosmente TV Kft. közmûsor-szolgáltató vállalja, hogy a közérdekû közlemény és jótékonysági felhívás közzété-
telekor annak forrását egyértelmûen meg kell nevezni.
4. A közérdekû közlemény közzétételéért a Rákosmente TV Kft. közmûsor-szolgáltató ellenszolgáltatást nem kérhet.
5. A Rákosmente TV Kft. közmûsor-szolgáltató vállalja, hogy a közérdekû közlemény idõtartama a két percet nem ha-
ladhatja meg. A korlátozás nem vonatkozik a rendkívüli helyzetekben közzéteendõ szerinti közérdekû közleményre.

XI. A közmûsor-szolgáltatónál alkalmazott mûsorkészítõk önállóságának és felelõsségének mértéke
és biztosítékai

1. A Rákosmente TV Kft. közmûsor-szolgáltató vállalja, hogy a mûsorkészítõ munkáját a jogszabályoknak megfelelõen,
lelkiismerete és tudása szerint, függetlenül végzi.
2. A Rákosmente TV Kft. közmûsor-szolgáltatónál a mûsorkészítéssel összefüggésben csak a felelõs szerkesztõ utasít-
hatja a mûsorkészítõt, valamint minden olyan esetben, amikor kísérlet történik a mûsorkészítõi függetlenség megsértésé-
re, a mûsorkészítõ köteles felettesét tájékoztatni.
3. A Rákosmente TV Kft. közmûsor-szolgáltatónál a mûsorkészítõnek lehetõvé kell tennie, hogy minden szereplõ kifejt-
hesse a véleményét. A vélemény kinyilvánítása azonban nem lehet alkotmány- vagy törvénysértõ, nem sérthet személyi-
ségi jogokat és nem lehet alkalmas a személyek, nemek, népek, nemzetek, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek,
továbbá valamely egyház vagy vallási csoport elleni gyûlölet keltésére. A mûsorkészítõ felelõssége, hogy az ilyen véle-
ménynyilvánítást – indokolt esetben – akár technikai eszközökkel is megakadályozza.
4. A Rákosmente TV Kft. közmûsor-szolgáltatónál a mûsorkészítõk tevékenységéért a fõszerkesztõ a felelõs, a mûsorké-
szítõk önállóságát a törvény és jelen szabályzat garantálja.
5. A Rákosmente TV Kft. közmûsor-szolgáltatónál a mûsorkészítési munka technikai feltételeit a tulajdonos – a fõszer-
kesztõvel egyeztetve – biztosítja.
6. A Rákosmente TV Kft. közmûsor-szolgáltató munkatársai politikai és világnézeti tekintetben függetlenként kötelesek
viselkedni. Sem a mûsorkészítõk, sem a fõszerkesztõ nem lehet valamely politikai párt tisztségviselõje.
7. A Rákosmente TV Kft. közmûsor-szolgáltató munkatársai sem magánéletükben, sem munkahelyükön kívül társadal-
mi életükben nem veszélyeztethetik a mûsorszolgáltató jó hírét.
8. A mûsorkészítõt megilleti a szellemi alkotások védelmének joga.
9. A mûsorkészítési elvek, a mûsorszerkezet meghatározásában, az arányok megállapításában minden mûsorkészítõ
egyenlõ jogokkal vehet részt.
10. A mûsorkészítõ nem kötelezhetõ meggyõzõdésével vagy lelkiismeretével ellenkezõ tartalmú mûsorszám készítésére,
vagy abban való közremûködésre.
11. A mûsorkészítõt csak a fõszerkesztõ utasíthatja, de joga van arra, hogy megtagadja a jogszabályt sértõ, vagy e sza-
bályzattal ellentétes utasítás végrehajtását.
12. A mûsorban résztvevõket mindig elõzetesen kell tájékoztatni a mûsor tartalmáról, témájáról és az esetleges más
vendégekrõl.
13. A mûsor résztvevõi – konzerv adás esetén – a mûsort elõzetesen meghallgathatják, és saját hozzászólásukat módosít-
hatják, de más hozzászólóét nem.
14. A mûsorkészítõ nem tehet különbséget a mûsorban részt vevõ szereplõk között sem társadalmi, sem politikai hova-
tartozásuk, sem személye szimpátiája alapján. A mûsorban szereplõkkel egyformán udvariasan kell viselkednie. Közbe
kell azonban avatkoznia minden esetben, ha a véleménynyilvánító megszólalása sérti a törvényt, a jelen szabályzatot
vagy a jó ízlést.
15. A mûsorkészítõnek tilos egy-egy témában személyes érintettségét, személyes tudását hangsúlyoznia és a megszóla-
lását saját véleményének kifejtésére felhasználnia.
16. A mûsorkészítõ nem propagálhat egy-egy politikai vagy világnézet ellen vagy mellette.
17. A mûsorban közvetlenül szereplõ mûsorkészítõknek kerülniük kell az indulatos megnyilvánulásokat és a mûsor sze-
replõinek indulatait is csillapítaniuk kell. Tilos a trágár szavak használata, vagy a mûsor szereplõitõl való eltûrése. A mû-
sorkészítõ – fõleg élõ adás során – folyamatosan felel a meghívott személy vagy a betelefonálók közléséért. A vélemény
kinyilvánítása nem lehet jogszabálysértõ, nem sérthet személyiségi jogokat, nem lehet alkalmas gyûlöletkeltésre. A
mûsorkészítõ az ilyen megnyilvánulásokat – akár technikai eszközök segítségével is – megakadályozza.
18. A mûsorkészítõ nem tehet megjegyzést a mûsorban résztvevõk társadalmi helyzetére, küllemére, nevére, családi álla-
potára, szexuális indíttatására és nem teremthet olyan helyzetet, amelyben bármely résztvevõ megalázó helyzetbe
kerülne, vagy megalázottá válna.
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19. A törvényi elõírások és e szabályzat be nem tartásából fakadó következményekért a mûsorkészítõ személyesen felel.
A felelõsség mértékét az okozott kár nagyságának figyelembevételével kell meghatározni. A mûsorkészítõ nem felelõs a
hozzájárulása nélkül történt változásokért, melyeket mûsorában hajtanak végre.

XII. A mûsorkészítési tevékenység szakmai szabályai

1. A Rákosmente TV Kft. közmûsor-szolgáltató feladata az, hogy hitelesen, pontosan, tárgyilagosan és idõszerûen tájé-
koztasson a vételkörzetben történõ eseményekrõl, közvetítse az egyetemes és a nemzeti kultúra és tudomány eredménye-
it, értékeit, szolgálja a társadalom rétegeinek speciális érdeklõdését és igényét.
2. A Rákosmente TV Kft. közmûsor-szolgáltató munkatársai kötelesek feladatukat legjobb szakmai tudásuk szintjén
végezni.
3. A Rákosmente TV Kft. közmûsor-szolgáltató támogatja munkatársai szakmai fejlõdését, szakmai – független – szer-
vezetekben való részvételét.
4. Gyártott mûsorok esetében a szerkesztés során tilos a szereplõk mondanivalójának tartalmát szerkesztési vagy más
eszközzel befolyásolni, utólag kérdést feltenni.
5. A Rákosmente TV Kft. közmûsor-szolgáltató a tudatos megtévesztés eszközeivel soha és semmilyen körülmények
közt nem élhet vissza és az ebbõl adódó kárt, következményt viselnie kell.
6. A Rákosmente TV Kft. közmûsor-szolgáltató nem nyilváníthat véleményt más mûsorszolgáltatókról. A Rákosmente
TV Kft. közmûsor-szolgáltató belsõ életérõl információt csak akkor lehet közzé tenni, ha az érinti a közéletet. A nyilat-
kozó nevét a fõszerkesztõ határozza meg.
7. Közvélemény-kutatási eredményeket, statisztikákat mûsorban felhasználni csak pontosan, a forrás megjelölésével és
az adatok manipulálása nélkül szabad.
8. A szakmai szabályok megsértése figyelmeztetést, majd a mûsorkészítésbõl való ideiglenes vagy végleges kizárást
vonja maga után. Ennek eldöntése a fõszerkesztõ jogkörébe tartozik.
9. A fõszerkesztõ köteles minden munkatárs munkáját azonos elvek alapján megítélni.

XIII. A vételkörzet ellátásának irányelvei

1. A Rákosmente TV Kft. közmûsor-szolgáltató a rá vonatkozó hatósági engedélyek alapján a lehetõségeihez mért leg-
magasabb mûszaki színvonalon szolgáltat mûsort a vételkörzetben élõ lakosság számára.
2. Mûszaki hiba esetén a Rákosmente TV Kft. közmûsor-szolgáltató azonnal tájékoztatja a nézõket a hiba okáról és vár-
ható idõtartamáról.
3. A Rákosmente TV Kft. közmûsor-szolgáltató együttmûködik a helyi önkormányzattal a mûsorszolgáltatás tartalmá-
nak sokszínûsége érdekében, továbbá jogviszonyban elõírt kötelezettségének megsértése nélkül segítséget nyújt a helyi
nyilvánosság fórumainak eléréséhez.
4. A mûsorváltozás jogát a Rákosmente TV Kft. közmûsor-szolgáltató fenntartja.

Az Országos Rádió és Televízió Testület tájékoztatja az érdekelteket, hogy a 482/2010. (III. 17.) számú határozatával
közmûsor-szolgáltatóvá nyilvánította az AV-TV Produkció Kft. (3291 Vámosgyörk, Kossuth u. 63.) mûsorszolgáltatót,
akinek mûsorszolgáltatási szabályzatát alább közöljük.

Az AV-TV Produkció Kft. mûsorszolgáltatási szabályzata az aV-tv mûsorszolgáltatásra

Általános szabályok
– A mûsorszolgáltatás a helyi lakosság tájékoztatására és szolgálatára, szórakoztatására alakul, így különösen:
a) a mûvészeti alkotás, az egyetemes, a magyar és a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek kultúráját, valamint a
magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek életét, a kisebbségi álláspontokat bemutató közlés;
b) oktatási, képzési célú ismeretek közzététele;
c) tudományos tevékenység és eredmények ismertetése;
d) a vallásszabadság megvalósulását szolgáló, valamint az egyházi és a hitéleti tevékenységet bemutató mûsorok;
e) a gyermek- és ifjúsági mûsorok;
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f) a mindennapi életvitelt segítõ, az állampolgárok jogi és közéleti tájékozódását szolgáló, az egészséges életmódot, a
környezetvédelmet, a természet- és tájvédelmet, a közbiztonságot, a közlekedésbiztonságot elõsegítõ ismeretek terjesz-
tése;
g) az életkoruk, testi, szellemi vagy lelki állapotuk, társadalmi körülményeik következtében súlyosan hátrányos helyzet-
ben lévõ csoportok számára készített mûsorszám;
h) a hírszolgáltatás.
– A szolgáltatás köteles a nemzet, a nemzeti, az etnikai, a nyelvi és más kisebbségek méltóságát és alapvetõ érdekeit

tiszteletben tartani, nem sérteni más nemzetek méltóságát.
– Köteles átfogóan, elfogulatlanul és hitelesen tájékoztatni a vételkörzetében élõket.
– Köteles biztosítani a mûsorszámok és a nézetek sokszínûségét, a nézõk széles köre illetve minél több csoportja érdek-

lõdésének színvonalas kielégítését.
– A szolgáltatás szexualitás és erõszak öncélú alkalmazását és/vagy erre buzdítást nem sugallhat, ilyen mûsorokat nem

közvetíthet.
– A szolgáltatásnál különös figyelmet kell fordítani:
a) az egyetemes és a nemzeti kulturális örökség értékeinek ápolására, a kulturális sokszínûség érvényesülésére,
b) a kiskorúak testi, lelki és erkölcsi fejlõdését, érdeklõdését szolgáló, ismereteit gazdagító mûsorszámok bemutatására,
c) a vallási és egyházi, továbbá a nemzeti, etnikai és más kisebbségi kultúrák értékeinek megjelenítésére,
d) az életkoruk testi, lelki és szellemi állapotuk, társadalmi körülményeik következtében súlyosan hátrányos helyzetû
csoportok számára fontos információk elérhetõvé tételére,
e) az ország különbözõ területeinek társadalmi, gazdasági, kulturális életét megjelenítõ mûsorszámok bemutatására.
– Mind a szolgáltatás, mind a mûsorszámok és mind a mûsorkészítõk pártoktól, politikai mozgalmaktól függetlennek

kell lennie.
– Párt, illetve politikai mozgalom sem tagja sem támogatója nem lehet a mûsorszolgáltatásnak.

Politikai mûsor közvetítésekor különös figyelmet kell fordítani arra, hogy minden tájékoztatás kiegyensúlyozott legyen
és minden politikai résztvevõ egyenlõ bánásmódban részesüljön.
Ezért a mûsor szerkesztõje teljes jogúan felelõs és köteles ezeket betartania-betartatnia, különösen választási kampány
idõszakban. Minden induló politikai felet be kell mutatni illetve meghívni.

A mûsorszolgáltató munkatársainak a magyar nyelv, a nemzeti és etnikai kisebbségek anyanyelvének helyes és választé-
kos használatára kell törekedni. A mûsorszolgáltató kimondja: kerülni kell az anyanyelvet rontó vagy szegényítõ idegen
kifejezések indokolatlan használatát.
A kultúra sokszínûségének és sokféleségének bemutatására kell törekedni.
A mûvészeti tevékenység színvonalának és kiegyensúlyozottságának érdekében a mûsorszolgáltató rendszeresen alkal-
mat teremthet az alkotómûvészek, a mûvészeti szervezetek és intézmények véleményének megismertetésére. A mûvé-
szeti mûsorokban nem érvényesülhet semmiféle kirekesztés vagy hátrányos megkülönböztetés. Tudományos kérdések-
ben elengedhetetlen az eltérõ álláspontok, vélemények és tapasztalatok bemutatása. Az új tudományos felfedezések,
eredmények és vélemények ismertetésekor törekedni kell arra, hogy ezek ne keltsenek a nézõkben és a hallgatókban
megalapozatlan reményeket vagy indokolatlan félelmeket. Az oktatási mûsorokat elsõsorban az általánosan elfogadott
és rendezett tudományos eredményekre kell építeni. Az oktatási mûsorok szerkezetének, mûsorrendjének kialakításakor
figyelembe kell venni az érvényben lévõ szakmai elõírásokat, jogszabályokat és az iskolai oktatás rendjét. A vallási, hit-
életi mûsorok – ideértve a szertartások közvetítését is – nem szolgálhatnak pártpolitikai propagandát és nem irányulhat-
nak más egyházak, vallási vagy világnézeti meggyõzõdések ellen.

A törvényi meghatározások alapján a megkülönböztetõ jelzéssel ellátandó mûsorokat az ORTT által közzé adott jelzés-
sel el kell látni, mind képi jelzéssel és mind bemondással. Természetesen törekedni kell arra, hogy ilyen mûsor minél ke-
vesebb legyen.

Gyermekek és a fiatalkorúak személyiségfejlõdését hátrányosan befolyásoló, személyiségüket károsító mûsorszámok
közvetítése számukra általában hozzáférhetõ idõszakban nem engedélyezett. A kiskorúaknak nem ajánlott mûsorokat
megkülönböztetõ jelzéssel kell ellátni és olyan idõpontban kell bemutatni, amikor várhatóan nem keltik fel a kiskorú fi-
gyelmét. A kiskorúak számára szóló mûsort reklámmal megszakítani tilos.
Gyermek szerepeltetésekor ki kell kérni a szülõ vagy gondozó hozzájárulását, és nem szabad visszaélni a szereplõk ta-
pasztalatlanságával és jóhiszemûségével.
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A reklámtevékenység csak a mûsorszámok között engedélyezett és minden egy órából maximum 6 percet vehet igénybe.
Alkohol tartalmú italok reklámozása tilos és mûsorszámot ezeknek gyártója nem támogathat. Közmûsor-szolgáltató mû-
sorában alkoholtartalmú ital nem reklámozható. Közmûsor-szolgáltató mûsorszámát nem támogathatja a fõ tevékenysé-
ge szerint alkoholtartalmú ital elõállítója és forgalmazója. Közmûsor-szolgáltatásban rendszeresen szereplõ belsõ és kül-
sõ munkatársak – a munkavégzésükre irányuló jogviszonyuktól függetlenül – sem képben, sem hangban nem jelenhet-
nek meg mûsorszolgáltatónál reklámban, illetve politikai hirdetésben.

A közérdekû közleményeket a helyi és országos szervezetektõl, hivataloktól, hatóságoktól kapott adatok és információk
alapján lehet leadni. A közlemények forrását mindig ellenõrizni kell.

A mûsorkészítõ munkáját mindentõl és mindenkitõl függetlenül a jogszabályoknak megfelelõen lelkiismerete és legjobb
tudása szerint végzi. Amikor kísérlet történik a mûsorkészítõi függetlenség megsértésére, a mûsorkészítõ köteles felette-
sét tájékoztatni. A mûsorkészítõnek lehetõvé kell tennie például, hogy minden szereplõ kifejthesse a véleményét. A véle-
mény kinyilvánítása azonban nem lehet alkotmány- vagy törvénysértõ, nem sérthet személyiségi jogokat és nem lehet al-
kalmas a személyek, nemek, népek, nemzetek, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, továbbá valamely egyház
vagy vallási csoport elleni gyûlölet keltésére. A mûsorkészítõ felelõssége, hogy az ilyen véleménynyilvánítást – indokolt
esetben – akár technikai eszközökkel is megakadályozza. A mûsorkészítésért felelõs személyt a tulajdonosok a helyi ön-
kormányzattal egyetértésben jelölik ki, ez az eljárás kiküszöböli a tulajdonosoktól való függetlenséget. Minden elkészí-
tett mûsort a benne szereplõk egyetértésével lehet leadni.

A politikai és hírmûsorokban foglalkoztatottak pártban, illetõleg egyéb politikai mozgalomban tisztséget nem viselhet-
nek, a mûsorkészítés során a munkatársak kötelesek megfelelni sokoldalú tájékoztatás követelményének, így különösen
a mûsorkészítés során nem propagálhatnak valamilyen politikai, illetõleg világnézetet. A közmûsor-szolgáltatásban
rendszeresen szereplõ belsõ és külsõ munkatársak – a munkavégzésükre irányuló jogviszonyuktól függetlenül – sem
képben, sem hangban nem jelenhetnek meg mûsorszolgáltatónál reklámban, illetve politikai hirdetésben. A hír- és politi-
kai tájékoztató mûsorszámok mûsorvezetõjeként, hírolvasójaként, tudósítójaként rendszeresen közremûködõ munkatár-
sak – politikai hírhez – véleményt, értékelõ magyarázatot nem fûzhetnek.

A közmûsor-szolgáltató köteles a nemzet, a nemzeti, az etnikai, a nyelvi és más kisebbségek méltóságát és alapvetõ érde-
keit tiszteletben tartani, nem sértheti más nemzetek méltóságát, ezen követelmény betartatásának szabályait, illetõleg
azok megsértõivel szemben alkalmazandó szankciók is ezen pontban helyezhetõk el.

A közmûsor-szolgáltató megrendelései, valamint a külsõ munkatársak megbízásai nem teremthetnek lehetõséget jogo-
sulatlan elõnyszerzésre a közmûsor-szolgáltató alkalmazottai számára. A mûsorszolgáltató alkalmazottaitól, munkatár-
saitól és azok közvetlen hozzátartozóitól, illetõleg ezek tulajdonában lévõ vállalkozásoktól csak a mûsorszolgáltatás
közhasznúságát nem sértõ és az egyenlõ bánásmód feltételek fennállása esetén lehetséges mûsorszámot megrendelni.

Ezen szabályzat a tagok egyetértésével készült el és annak rendelkezéseit kötelesek betartani, amit aláírásukkal egybe-
hangzóan elfogadják.

Dr. Boros Márta s. k.,
ORTT fõigazgató
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Pályázati felhívás
felsõoktatási intézmények 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
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.

A SZENT ISTVÁN EGYETEM
rektora pályázatot hirdet
tanszékvezetõi megbízások betöltésére

MEZÕGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR
Állattenyésztés-Tudományi Intézet
Szarvasmarha- és Juhtenyésztési Tanszék
tanszékvezetõi megbízás

Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet
Természetvédelmi és Tájökológiai Tanszék
tanszékvezetõi megbízás

Környezettudományi Intézet
Talajtani és Agrokémiai Tanszék
tanszékvezetõi megbízás

Általános követelmények:
A pályázóknak meg kell felelni a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény elõírásainak, illetve a Szent István
Egyetem Szervezeti és Mûködési Szabályzatának 4. sz. mellékletét képezõ, az Egyetem Foglalkoztatási Követelmény-
rendszerében foglalt feltételeknek.

A kinevezésre kerülõ tanszékvezetõk feladata lesz:
– a tanszéken a különbözõ képzési szinteken folyó oktatómunka koordinálása és ellenõrzése,
– a különbözõ képzési szinteken a szakok tanterveiben meghirdetett tantárgyak, tantárgyi programok magas színvonalú
mûveléséhez, oktatásához a korszerû tananyag biztosítása,
– a tanszék tudományos tevékenységének szervezése, koordinálása, ellenõrzése,
– a tanszék pályázati lehetõségeinek feltárása, a kutatómunka fejlesztése érdekében,
– a tanszék gazdálkodásának, a mûködés anyagi fedezetének bõvítése a különbözõ pályázati lehetõségeken keresztül
(pályázatírás),
– a tanszék hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerének fejlesztése, ápolása,
– doktori, habilitációs bírálóbizottságban való részvétel.

Pályázati feltételek:
– egyetemi tanári vagy egyetemi docensi beosztás, az adott tudományterülethez kapcsolódó szakirányú egyetemi vég-
zettség,
– vezetõ oktatói gyakorlat az egyetemi szintû felsõoktatásban az intézethez tartozó diszciplínák területén,
– tudományos tevékenységet publikációkkal is bizonyító hazai és nemzetközi elismertség,
– idegen nyelvbõl a nemzetközi tudományos életben történõ részvételhez és az egyetemi szintû oktatáshoz szükséges
elõadóképes nyelvismeret.

Elõnyt jelent:
– tanszékvezetõi tapasztalat,
– szerkesztett egyetemi, fõiskolai tankönyv,
– oktatási tevékenységet elismerõ egyetemi és országos kitüntetések, elismerések,
– végzett PhD-hallgató,
– Pro Scientia aranyérmes TDK-hallgató,
– MTA bizottsági tagság.
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A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó oktatói-, kutatói-, vezetõi tevékenységét tartalmazó önéletrajzát, amelyben eddigi oktató-kutató, tudomá-
nyos és vezetõi munkájára, elért eredményeire is ki kell térnie,
– a pályázó munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását, tudományos fokozatát, idegennyelv-tu-
dását,
– hazai és nemzetközi tudományos, illetve szakmai szervezetekben végzett munkáját és részvételét,
– a vezetõi programját, a fejlesztéssel kapcsolatos terveit, megvalósulásukra vonatkozó elképzeléseit,
– oktatói, valamint tudományos munkájára vonatkozó jövõbeni terveit, részletes elképzeléseit,
– iskolai végzettségét, tudományos fokozatát, nyelvismeretét igazoló dokumentumok másolatát,
– három hónapnál nem régebbi hatósági (erkölcsi) bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázatot az illetékes bizottságok megtekinthetik.

A pályázat beadási határideje az Oktatási és Kulturális Közlönyben történõ megjelenéstõl számított 30. nap. A pályázat
elbírálására a pályázati határidõ lejártától számított 60 napon belül kerül sor. A pályázatot a SZIE Mezõgazdaság- és
Környezettudományi Kar dékánjának kell benyújtani 1 eredeti és 2 másolati példányban (2103 Gödöllõ, Páter K. u. 1.),
valamint elektronikusan a Zatyko.Krisztina@mkk.szie.hu e-mail címre. A pályázattal kapcsolatos részletes felvilágosí-
tást a Mezõgazdaság- és Környezettudományi Kar Dékáni Hivatala ad, telefon: 06 (28) 522-005.

Dr. Solti László s. k.,
egyetemi tanár, rektor

Pályázati felhívás
nevelési-oktatási és egyéb intézmények vezetõi álláshelyeinek betöltésére

A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen elõ-
írt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási 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
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1 Felhívjuk tisztelt hirdetõink figyelmét, hogy azokat a nevelési-oktatási intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny tema-
tikus közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatóak be, csak a sürgõsséggel történõ közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett áll mó-
dunkban megjelentetni.



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

Dunasziget Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
9226 Dunasziget,
Sérfenyõ u. 57.

Tündérkert Óvoda
9226 Dunasziget,
Felszabadulás u. 21.

Felsõfokú pedagógus
munkakör betöltéséhez
szükséges fõiskolai v.,
legalább öt év , a
Közokt.tv. 18. §-ban
foglalt pedagógus mun-
kakörben szerzett szgy.

ÁEI: 2010. aug. 1.
A vezetõi megbízás 2015. júl.
31-ig szól.
Pbhi: az Oktatási és Kulturális
Közlönyben történõ megjelenés-
tõl számított 30. nap.
Pehi: a benyújtási határidõ leteltét
követõ 30. nap.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell: szak-
mai ön., vpr., fejlesztési elképze-
lés, közjegyzõ által hitelesített
om., b.
Pc: Dunasziget Község
polgármestere
Tel./fax: (96) 672-019

Geszt Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
5734 Geszt,
Kossuth L. u. 1.

Geszt Napközi
Otthonos Óvoda
5734 Geszt,
Arany J. u. 1.

Lf:
Napközi Otthonos
Óvoda magasabb
vezetõi feladatainak
ellátása.

Fõiskola, pedagógus
szakvizsga,
pedagógus munkakör-
ben szerzett szgy.,
legalább öt év szakmai
tapasztalat,
magyar állampolgár-
ság,
büntetlen elõélet,
cselekvõképesség.
Elõny:
vezetõi gyakorlat.

ÁEI: 2010. aug. 1.
A vezetõi megbízás 2015. júl.
31-ig szól.
A közalkalmazotti jogviszony
idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazot-
ti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2010. jún. 30.
Pehi: 2010. júl. 15.

A pályázat elbírálásának módja,
rendje:
a Képviselõ-testület a véleménye-
zési határidõ lejártát követõ ülé-
sen bírálja el a pályázatokat. A
Képviselõ-testület fenntartja a jo-
got a pályázati eljárás eredmény-
telenné nyilvánítására.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. rendelkezései az irányadók.
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A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., hiteles om.,
b., vpr. a szakmai helyzetelemzés-
re épülõ fejlesztési elképzeléssel,
adatvédelmi törvény alapján ké-
szült nyilatkozat a pályázati
anyag kezelésérõl, a Kjt. 41. §
szerinti nyilatkozat az összeférhe-
tetlenségrõl (munkáltatói igazo-
lás).
A pályázatot postai úton, Geszt
Község Önkormányzatának Kép-
viselõ-testülete címére, a munka-
kör megnevezésével:
„Óvodavezetõ” ellátva kell be-
nyújtani.
f: dr. Makai Sándor körjegyzõ;
Tel.: (66) 496-061
(66) 497-300
A pályázati kiírás további közzé-
tételének helye, ideje:
Geszt község honlapja:
(2010. márc. 25.)
KSZK internetes honlap:
(2010. ápr. 13.)

Iskolaigazgató

Geszt Község Önkor-
mányzatának Képvise-
lõ-testülete
5734 Geszt,
Kossuth L. u. 1.

Arany János Általános
Iskola
5734 Geszt,
Arany J. u. 1.

Lf:
Arany János Általános
Iskola igazgatói felada-
tainak ellátása.

Fõiskola, pedagógus
szakvizsga,
pedagógus munkakör-
ben szerzett szgy.,
legalább öt év szakmai
tapasztalat,
magyar állampolgár-
ság,
büntetlen elõélet,
cselekvõképesség.
Elõny:
vezetõi gyakorlat.

ÁEI: 2010. aug. 1.
A vezetõi megbízás 2015. júl.
31-ig szól.
A közalkalmazotti jogviszony
idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazot-
ti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2010. jún. 30.
Pehi: 2010. júl. 15.

A pályázat elbírálásának módja,
rendje:
a képviselõ-testület a véleménye-
zési határidõ lejártát követõ ülé-
sen bírálja el a pályázatokat.
A képviselõ-testület fenntartja a
jogot a pályázati eljárás ered-
ménytelenné nyilvánítására.
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Illetmény, juttatás:
a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., hiteles om.,
b., vpr. a szakmai helyzetelemzés-
re épülõ fejlesztési elképzeléssel,
adatvédelmi törvény alapján ké-
szült nyilatkozat a pályázati
anyag kezelésérõl, a Kjt. 41. §
szerinti nyilatkozat az összeférhe-
tetlenségrõl (munkáltatói igazo-
lás).
A pályázatot postai úton, Geszt
Község Önkormányzatának Kép-
viselõ-testülete címére, a munka-
kör megnevezésével:
„Általános Iskola igazgató” ellát-
va kell benyújtani.
f: dr. Makai Sándor körjegyzõ;
Tel: (66) 496-061
(66) 497-300
A pályázati kiírás további közzé-
tételének helye, ideje:
Geszt község honlapja
(2010. márc. 25.);
KSZK internetes honlap:
(2010. ápr. 13.)

Tabajdi Református
Egyházközség
Presbitériuma
Református Lelkészi
Hivatal
8088 Tabajd,
Kossuth u. 18.

Mészöly Gedeon
Általános Iskola és
Óvoda

Református egyház
1995. I. törvény
56–60. § által elõírtak
szerint.

ÁEI: 2010. aug. 1.
Pbhi: a megjelenéstõl számított
30. nap, legkésõbb 2010. máj. 20.
Pehi: a benyújtási határidõtõl szá-
mított 30. nap.
Illetmény:
a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell: om.,
b., vezetõi pályázat, melynek ré-
sze a szakmai életrajz, a vpr., az
egyházi intézmény arculatához il-
lõ pedagógiai koncepció.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani.
Pc: Református Lelkészi Hivatal
Tabajdi Egyházközség Presbitéri-
uma.
A pályázati kiírás további közlé-
sének helye:
Reformátusok Lapja,
Fejér Megyei Hírlap.
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Bolyai János Általános
Iskola, Óvoda és Alap-
fokú Mûvészetoktatási
Intézmény
4032 Debrecen,
Bolyai u. 29.

Bolyai János Általános
Iskola, Óvoda és Alap-
fokú Mûvészetoktatási
Intézmény
4032 Debrecen,
Bolyai u. 29.
Alapfokú mûvészet-
oktatás intézmény-
egység-vezetõ

Lf:
Az intézmény alapfokú
mûvészetoktatási tevé-
kenység körébe tartozó
feladatok vezetõi irá-
nyítása, különös tekin-
tettel a Közokt.tv.-ben,
az MKM rendeletben,
valamint az államház-
tartásról szóló 1992.
évi XXXVIII. törvény-
ben és annak végrehaj-
tási rendeletében
foglaltakra.

Fõiskolai v.
magyar állampolgár-
ság,
általános iskolában pe-
dagógus munkakörben
– legalább öt év feletti
szakmai tapasztalat,
vagyonnyilatkozat-
tételi eljárás lefolyta-
tása,
pedagógus szakvizsga.

Elõny:
alapfokú mûvészet-
oktatásban
legalább három-öt év
szakmai tapasztalat.
Elvárt kompetenciák:
jó szervezõkészség.

ÁEI: 2010. aug. 1.
A vezetõi megbízás 2015. júl.
31-ig szól.
A közalkalmazotti jogviszony
idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazot-
ti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: a KSZK honlapján történõ
megjelenést követõ 30. nap.
Pehi: 2010. júl. 1.
A pályázathoz csatolni kell: rész-
letes szakmai ön., b., nyilatkozat
arról, hogy a pályázó a pályázati
anyagában foglalt személyes ada-
tainak a pályázati eljárással össze-
függésben szükséges kezeléséhez
hozzájárul, az intézmény alapfokú
mûvészetoktatási egységének ve-
zetésére vonatkozó, szakmai hely-
zetelemzésre épülõ, fejlesztési
elképzeléseket is részletezõ prog-
ram, különös figyelemmel Debre-
cen város közoktatási,
feladat-ellátási, intézményháló-
zat-mûködtetési és fejlesztési ter-
vében, valamint az intézmény
elfogadott pedagógiai programjá-
ban és az ÖMIP-ben foglaltakra,
om., amennyiben van: tudomá-
nyos fokozatot, állami nyelvvizs-
gát igazoló om.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje:
a pályázatot a Bolyai János Általá-
nos Iskola, Óvoda és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény veze-
tõjének címére kell benyújtani hat
példányban (egy példány vala-
mennyi tartalmi elemet, öt példány
– amelyek közül egy elektronikus
adathordozó nyújtandó be – csak a
mûvészetoktatási intézményegység
vezetésére vonatkozó szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési
elképzeléseket is részletezõ prog-
ramot tartalmazza).
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Illetmény, juttatás:
a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázatot postai úton, a Bolyai
János Általános Iskola, Óvoda és
Alapfokú Mûvészetoktatási Intéz-
mény címére, a pályázati adatbá-
zisban szereplõ azonosító
számmal: I-332/2010., valamint a
munkakör megnevezésével:
„intézményegység-vezetõ” ellát-
va, illetve személyesen: Csikós
Jánosné, Hajdú-Bihar Megye
4032 Debrecen,
Bolyai u. 29.
kell benyújtani.
f: dr. Tárkányi Ferenc Tiborné
Tel.: (52) 429-773
A pályázati kiírás további közzé-
tételének helye, ideje:
www.debrecen.hu
(2010. ápr. 7.);
Új Városháza földszinti ügyfél-
terének hirdetõtáblája:
2010. ápr. 7.;
KSZK internetes holnap:
2010. ápr. 7.

Bolyai János Általános
Iskola, Óvoda és Alap-
fokú Mûvészetoktatási
Intézmény
4032 Debrecen,
Károlyi M. u. 2.
Óvodai intézményegy-
ség-vezetõ
Lf:
Az intézmény alapfokú
mûvészetoktatási tevé-
kenység körébe tartozó
feladatok vezetõi irá-
nyítása, különös tekin-
tettel a Közokt. tv-ben,
MKM rendeletben, va-
lamint az államháztar-
tásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvényben
és annak végrehajtási
rendeletében foglaltak-
ra.

Fõiskolai óvodapeda-
gógus v.,
óvodapedagógus mun-
kakörben,
legalább öt év feletti
szakmai tapasztalat,
vagyonnyilatkozat-téte-
li eljárás lefolytatása.
Elvárt kompetenciák:
jó szervezõkészség.

ÁEI: 2010. aug. 1.
A vezetõi megbízás 2015. júl.
31-ig szól.
A közalkalmazotti jogviszony
idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazot-
ti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: a KSZK honlapon való
megjelenéstõl számított 30. nap.
Pehi: 2010. júl. 1.
A pályázathoz csatolni kell: rész-
letes szakmai ön., b., nyilatkozat
arról, hogy a pályázó a pályázati
anyagában foglalt személyes ada-
tainak a pályázati eljárással össze-
függésben szükséges kezeléséhez
hozzájárul, az intézmény alapfokú
mûvészetoktatási egységének ve-
zetésére vonatkozó, szakmai hely-
zetelemzésre épülõ, fejlesztési
elképzeléseket is részletezõ
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program, különös figyelemmel
Debrecen város közoktatási, fel-
adat-ellátási, intézményháló-
zat-mûködtetési és fejlesztési
tervében, valamint az intézmény
elfogadott pedagógiai programjá-
ban és az ÖMIP-ben foglaltakra,
om., amennyiben van: tudomá-
nyos fokozatot, állami nyelvvizs-
gát igazoló om.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje:
a pályázatot a Bolyai János Általá-
nos Iskola, Óvoda és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény veze-
tõjének címére kell benyújtani hat
példányban (egy példány vala-
mennyi tartalmi elemet, öt példány
– amelyek közül egy elektronikus
adathordozó nyújtandó be – csak
az óvodai intézményegység veze-
tésére vonatkozó szakmai helyzet-
elemzésre épülõ fejlesztési
elképzeléseket is részletezõ prog-
ramot tartalmazza).
Illetmény, juttatás:
a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázatot postai úton, a Bolyai
János Általános Iskola, Óvoda és
Alapfokú Mûvészetoktatási Intéz-
mény címére, a pályázati adatbá-
zisban szereplõ azonosító
számmal: I-333/2010., valamint a
munkakör megnevezésével:
„intézményegység-vezetõ” ellát-
va, illetve személyesen: Csikós
Jánosné, Hajdú-Bihar Megye
4032 Debrecen,
Bolyai u. 29.
kell benyújtani.
f: dr. Tárkányi Ferenc Tiborné
Tel.: (52) 429-773
A pályázati kiírás további közzé-
tételének helye, ideje:
www.debrecen.hu
(2010. ápr. 7.);
Új Városháza földszinti ügyfél-
terének hirdetõtáblája:
2010. ápr. 7.;
KSZK internetes honlap:
2010. ápr. 7.

1788 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 16. szám



1 2 3 4

A munkáltatóval kapcsolatos
egyéb lényeges információ:
a véleményezõ testületek véle-
ménynyilvánítása az intézmény
SZMSZ-e szerint történik. A pá-
lyáztató minõsíti a pályázó: szak-
mai koncepcióját – vezetõi
képességeit, rátermettségét – pá-
lyázatának a Bolyai János Általá-
nos Iskola, Óvoda és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény pe-
dagógiai programjához, Debrecen
város intézkedési tervéhez és az
ÖMIP-jéhez való illeszkedését.
A munkáltatóval kapcsolatban to-
vábbi információt a
www.bolyai-debrecen.sulinet.hu
honlapon szerezhet.

Hegyhát Általános
Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
7064 Gyönk,
Ifjúsági ltp. 11.
Tel.: (74) 548-026

Hegyhát Általános
Iskola és AMI Hunyadi
János Tagintézménye
7191 Hõgyész,
Fõ u. 1–3. Tagintéz-
mény-vezetõ

Fõiskolai v. ÁEI: 2010. aug. 1.
Pbhi: 2010. jún. 15.
Pehi: 2010. jún. 30.
A pályázati kiírás további közzé-
tételének helye, ideje:
KSZK holnap:
2010. ápr. 23.

Tolna Megyei
Önkormányzat
Közgyûlése
7100 Szekszárd,
Szent István tér 11–13.

Tolna Megyei
Önkormányzat Egysé-
ges Gyógypedagógiai
Módszertani
Intézménye
7100 Szekszárd,
Bartina u. 21.
Igazgató

Fõiskola, pedagógus és
a Közokt.tv. 18. §
(3) bekezdése szerinti
szakképesítés, továbbá
pedagógus szakvizsga,
legalább ö év pedagó-
gus munkakörben szer-
zett szakmai
tapasztalat,
vagyonnyilatkozat-téte-
li eljárás lefolytatása,
büntetlen elõélet.

Elõny:
költségvetési szervnél
szerzett vezetõi gyak.,
legalább három-öt év
vezetõi tapasztalat.

ÁEI: 2010. aug. 1.
A megbízás 2015. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pbhi: 2010. máj. 11.
Pehi: 2010. jún. 30.
A pályázathoz csatolni kell: szak-
mai ön., vpr., om., b., a személyes
adatok kezelésére vonatkozó nyi-
latkozatot.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázatot postai úton, az adat-
bázisban szereplõ azonosító
számmal: (671/2010.), valamint a
munkakör megnevezésével:
„gyógypedagógus” ellátva kell
benyújtani.
Pc: Tolna Megyei Önkormányzat
Közgyûlése.
f: Jóföldi Gabriella
Tel.: (74) 505-627
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Tatabányai Általános
Iskola Szakképzõ Isko-
la és Középfokú
Kollégium
2805 Tatabánya,
Sárberek,
Pf. 157

Építõipari tanmûhely-
vezetõ

Építõipari vagy faipari
fõiskolai vagy egyete-
mi v.

ÁEI: azonnal
Pbhi: megjelenéstõl számított
17. nap.
Pehi: lejártát követõ 15. nap.
Illetmény:
a Kjt. rendelkezései az irányadók,
étkh.
A pályázathoz csatolni kell: om.,
ön.
Pc: a meghirdetett munkahely
igazgatójának.

Pályázati felhívás pedagógus 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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Pedagógus

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

1 2 3 4

Bihari János Zeneisko-
la, Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézmény
2740 Abony,
Kálvin u. 1.

Gitártanár
(fõállású, részmunka-
idõs, óraadó)

Ütõtanár
(fõállású,
részmunkaidõs,
óraadó)

Zenemûvészeti fõiskolai
v.

ÁEI: 2010. szept. 1.
Pbhi: folyamatos
Pehi: folyamatos
Illetmény, juttatás:
a Kjt. rendelkezései az irányadók.
szl. nincs.
A pályázathoz csatolni kell:
om., b., szakmai ön.
A pályázatot írásban kell be-
nyújtani.
Pc: Bakosné Kocsi Judit
igazgató.

Szent Márton Katoli-
kus Általános Iskola
2644 Borsosberény,
Rákóczi út 37–39.

Angol–rajz, vagy bár-
mely szakos tanár

Testnevelés–biológia,
földrajz vagy bármely
szakos tanár

Matematika–fizika,
kémia vagy bármely
szakos tanár

Hittantanár

Tanító

Szakiránynak megfelelõ
felsõfokú v.,
vallási érzelem.

A pályázathoz csatolni kell: ön.,
om.
A pályázatot írásban kell be-
nyújtani.
Pc: Szent Márton Katolikus
Általános Iskola

Ceglédbercel Általános
Mûvelõdési Központ
2732 Ceglédbercel,
Pesti út 160.

Ceglédberceli Általános
Mûvelõdési Központ
Eötvös József Általános
Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
Ceglédbercel,
Pesti út 160.

Matematika–testnevelés
szakos általános iskolai
tanár

Szakirányú felsõfokú is-
kolai v. és szakképzett-
ség, tanár.

ÁEI: 2010. aug. 15.
A megbízás határozatlan idejû
tanári munkakörben történõ ki-
nevezés.
Pbhi: a KSZK internetes oldalán
történõ megjelenéstõl számított
30. nap.
Pehi: 2010. jún. 15.
Juttatás:
a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., b., om., adatvédel-
mi nyilatkozat.
A pályázatot egy példányban,
nyomtatott formában kell be-
nyújtani.
Pc: Dr. Nagy Gáborné
ÁMK vezetõ
2732 Ceglédbercel,
Pesti út 160.
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Szõnyi Bozsik József
Általános Iskola
2921 Komárom,
Magtár út 2.

Fejlesztõpedagógus Szakirányú felsõfokú v.
Elõny:
logopédiai v.,
a 277/1997. (XII. 22.)
Korm. rendelet 20. §
(2) bekezdése alapján
azonos feltételekkel ren-
delkezõ pályázók esetén
elõnyt élvez az, aki szak-
mai gyakorlattal rendel-
kezik.

ÁEI: 2010. aug. 15.
A megbízás határozatlan idõre
szól.
Pbhi: a megjelenéstõl számított
30. nap.
Pehi: a megjelenéstõl számított
60. nap.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. rendelkezései az irány-
adók.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
szakmai ön., b., om.
Pc: Szõnyi Bozsik József
Általános Iskola
Igazgatója.

Bem József Általános
Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
3521 Miskolc,
Miskolci u. 38/A
Tel.: (46) 405-124
Fax: (46) 525-232
e-mail:
titkarno@bemisko-
la.t-online.hu

Társastánctanár Táncmûvészeti fõiskolai
v.

ÁEI: 2010. aug. 16.
Pbhi: 2010. jún. 30.
Pehi: 2010. júl. 3.
Illetmény:
a Kjt. rendelkezései (besorolás)
az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
hiteles om.
Pc: Vargáné Nézõ Mária
Igazgató
f: Tel.: (46) 405-5124

Szivárvány Korai
Fejlesztõ Központ és
Konduktív Tanácsadó
Hálózat
4027 Debrecen,
Ibolya u. 24.
Tel.: (52) 525-502

Logopédia, értelmileg
akadályozottak pedagó-
giája és/vagy pszicho-
pedagógia szakos
gyógypedagógiai
tanár/terapeuta

Fõiskolai v. ÁEI: 2010. márc. 1.
Pehi: 2010. febr. 24.
A pályázathoz csatolni kell: ön.,
om., motivációs levél.
Pc: Olajos Istvánné igazgató

Tasner Antal Általános
Iskola
8191 Õskû,
Mecset u. 3.

Történelem–matemati-
ka vagy történe-
lem–ének szakos
általános iskolai tanár

Fõiskola, történe-
lem–matematika, vagy
történelem–ének szakos
diploma,
büntetlen elõélet.

ÁEI: 2010. aug. 23.
Pbhi: 2010. jún. 30.
Pehi: 2010. júl. 20.
A közalkalmazotti jogviszony
idõtartama:
határozatlan idejû.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. rendelkezései az irány-
adók.
A pályázathoz csatolni kell:
om., b.
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A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani.
Pc: Tasner Antal Általános
Iskola
f: az intézményben
Tel.: (88) 588-500

Koch Valéria Középis-
kola, Általános Iskola,
Óvoda és Kollégium
7624 Pécs,
Tiborc u. 28/1.
Tel.: (72) 514-195
e-mail:
iroda@dus.sulinet.hu

Fizika szakos tanár

Kémia szakos tanár

Matematika–informati-
ka–német szakos tanár

Egyetemi v.
Elõny:
Középfokú németnyelv-
ismeret.

Egyetemi v.

ÁEI: 2010. aug. 16.
A kinevezés határozott idõre
szól.
Pbhi: 2010. jún. 15.
Pehi: 2010. júl. 1.
Pc: Dr. Frank Gábor igazgató.

Kossuth Lajos Közgaz-
dasági és Humán Szak-
középiskola
2800 Tatabánya, I.
Cseri u. 35.
Tel.: (34) 309-545
(34) 309-549

Német nyelv szakos
középiskolai tanár

Angol nyelv szakos
középiskolai tanár

Matematika szakos
középiskolai tanár

Matematika–informati-
ka szakos középiskolai
tanár

Közgazdásztanár

Egyetemi v. ÁEI: 2010. aug. 23.
Pbhi: 2010. aug. 2.
Pehi: 2010. aug. 16.
Illetmény:
a Kjt. rendelkezései az irány-
adók.
A pályázathoz csatolni kell: ön.,
om., b.
Pc: Kossuth Lajos Közgazdasá-
gi és Humán Szakközépiskola.

Madách Imre
Gimnázium
2600 Vác,
Brusznyai Á. u. 4.

Spanyol vagy
spanyol–bármely
szakos tanár

Lf:
9–13 évfolyamos tanu-
lók nevelése, oktatása.

Egyetemi v.,
magyar állampolgárság,
büntetlen elõélet.

Elõny:
felhasználói szintû infor-
matikai rendszerismeret.

ÁEI: 2010. aug. 15.
Pbhi: 2010. jún. 15.
Pehi: 2010. jún. 25.
A közalkalmazotti jogviszony
idõtartama:
határozatlan idejû közalkalma-
zotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Illetmény, juttatás:
a Kjt., valamint a kollektív szer-
zõdés rendelkezései az irány-
adók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., om., b.
A pályázatot postai úton, az
adatbázisban szereplõ azonosító
számmal (I/5-g59/2010.),
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valamint a munkakör megneve-
zésével: „Tanár: spanyol, vagy
spanyol–bármely szak” ellátva
kell benyújtani.
f: Salamon Tamás
Tel.: (27) 518-655

Ipari Szakközépiskola
és Gimnázium
8200 Veszprém,
Iskola u. 4.
Tel./fax: (88) 560-730

Informatika–bármely
szakos tanár
(szakmai informatikai
tárgyak tanításához)

Egyetemi v. ÁEI: 2010. aug. 15.
Pehi: 2010. jún. 30.

A közlöny zárása után érkezett közlemények, pályázati felhívások

KÖZLEMÉNY

Az Országos Rádió és Televízió Testület a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 78. §-ának (1) bekez-
dése, illetve az Európai Bizottságnak az EK Szerzõdés 87. és 88. cikkének a csekély összegû (de minimis) támogatásokra
való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK rendelete (2006. december 15.) 2. cikke alapján 2009. november 16-án pályá-
zati felhívást bocsátott ki nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltatók és közmûsor-szolgáltatók 2010. évi fenntartási és
üzemeltetési költségeinek támogatására.

Az ORTT 2010. március 17-én hozott döntésével a pályázati eljárást
a kisközösségi nem nyereségérdekelt rádiós mûsorszolgáltatók,

valamint a teljes pályázati eljárás tekintetében
forráshiány miatt lezárja.

Az eljárásban kedvezményezetté nyilvánított pályázatokról az Alap a honlapján (http://alap.ortt.hu/) nyújt tájékoztatást.

Dr. Dömény Péter s. k.,
a Mûsorszolgáltatási Alap igazgatója

Pályázati felhívás felsõoktatási intézmények vezetõi, oktatói és egyéb álláshelyeinek betöltésére

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

Az oktatási és kulturális miniszter a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 96. §-ának (6) bekezdése, továbbá
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. §-ának (2) bekezdése alapján pályázatot hirdet

a Semmelweis Egyetem
gazdasági fõigazgatói megbízatásának ellátására ügyvivõ szakértõi közalkalmazotti munkakörben.

A megbízás 2010. november 1-jétõl 2015. október 31-éig szól.
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A magasabb vezetõi megbízás vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár. A gazdasági fõigazgatói megbízásra szóló
magasabb vezetõi megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egy-
idejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ.
A gazdasági fõigazgató feladatát az egyetem rektorának közvetlen irányítása és ellenõrzése mellett látja el.

Pályázati feltételek:
1. magyar állampolgárság,
2. büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
3. a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdésében meghatározott követelmények,
4. legalább 5 éves magasabb vezetõi szakmai gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
1. dokumentált vezetési, szervezési ismeretek (pl. menedzseri végzettség),
2. számítógép-felhasználói ismeretek,
3. idegennyelv-ismeret (EU-nyelvbõl),
4. egészségügyi és/vagy felsõoktatási területen szerzett szakmai tapasztalat,
5. válságmenedzselési tapasztalat.

Fõbb munkaköri feladatok:
az egyetem mûködésével összefüggõ gazdasági és pénzügyi feladatok ellátása a felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény, és az államháztartás mûködésérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet, valamint az intézmény
Szervezeti és Mûködési Szabályzata és Gazdálkodási Szabályzata szerint
1. szervezi és irányítja az egyetem költségvetési és egyéb központi bevételekkel való gazdálkodását,
2. irányítja a Gazdasági-Mûszaki Fõigazgatóság ügyviteli tevékenységét,
3. gondoskodik az egyetem gazdasági-pénzügyi kötelezettségeinek teljesítésérõl, követeléseinek érvényesítésérõl,
4. szervezi és ellenõrzi a tervezést, a gazdálkodást, biztosítja a gazdálkodási és pénzügyi jogszabályok végrehajtását,
5. a gazdálkodási egységekkel együttmûködve biztosítja az anyagi-pénzügyi eszközök rendeltetésszerû, gazdaságos és
ésszerû felhasználását,
6. kidolgozza, és a szenátus elé terjeszti elfogadásra az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos szabályzatokat,
7. a pénzügyi év lezárása után beszámol az intézmény elõzõ évi gazdálkodásáról,
8. összehangolja és felügyeli a beruházások szakszerû megszervezését és lebonyolítását,
9. koordinálja a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó beszerzéseket,
10. feladata továbbá a gazdasági vezetõi információrendszer fejlesztése,
11. hivatalból ellátja a Gazdasági Tanács tagsággal járó teendõket,
12. ellátja mindazon feladatokat, amelyeket számára jogszabály, szabályzat, szenátusi határozat és a rektor meghatároz.

A pályázat mellékletei:
– a pályázó jelentkezése a pályázati kiírásban foglaltakra,
– részletes önéletrajz,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– a pályázati feltételek 3. pontjában foglalt végzettséget és/vagy képzettséget igazoló okiratok közjegyzõ által hitele-

sített másolatai (amennyiben a pályázó a Semmelweis Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban áll akkor a Fõ-
titkár által készített és záradékolt másolat),

– a pályázó nyilatkozata egyetemen kívül fennálló munkaviszonyról, közalkalmazotti/köztisztviselõi jogviszonyai-
ról, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyairól, azok tartalmáról és idõbeni behatároltságáról,

– „Személyi adatlap” (beszerezhetõ az egyetem Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságán vagy letölthetõ a
http://semmelweis-egyetem.hu honlapon),

– a pályázó eddigi szakmai, vezetõi tevékenységének bemutatása,
– a pályázó jelenlegi munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását tanúsító okirat,
– referenciahelyek felsorolása, esetleg referencialevelek,
– részletes vezetõi program, az egyetem mûködésével kapcsolatos gazdasági, pénzügyi koncepció, az egyetem gaz-

dálkodásának hatékonyabbá tételére vonatkozó elképzelései,
– a pályázó hozzájáruló nyilatkozata, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és az egyetem Szervezeti és

Mûködési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerjék,
– továbbá minden olyan irat, melyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart.
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A pályázat benyújtásának határideje: a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ hon-
lapján (www.kszk.gov.hu) történõ közzétételt követõ 30. nap.
A pályázatokat 1 eredeti és 2 másolati példányban a Semmelweis Egyetem Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságá-
ra (1085 Budapest, Üllõi út 26. Rektori épület fsz. 1. Tel: 06 (1) 459-1500/55107-es mellék. Ügyintézõ: Urbán Anita)
kell benyújtani.
A pályázati kiírás közzétételének helye a KSzK honlapon kívül, az Oktatási és Kulturális Közlöny és a Semmelweis
Egyetem honlapja.
A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Semmelweis Egyetem gazdasági fõigazgatói megbízatására”.
A pályázatról bõvebb felvilágosítást az intézményben Berényi Zsuzsa igazgató ad. Tel: 06 (25) 551 104.
A pályázatok elbírálási határideje: legkésõbb 2010. szeptember 30.
A pályázatokat a véleményezést követõen az egyetem szenátusa rangsorolja. A fõigazgatót – a rektor javaslatára – az ok-
tatási és kulturális miniszter bízza meg.

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

A HARSÁNYI JÁNOS FÕISKOLA
pályázatot hirdet
rektori tisztség betöltésére

A rektor feladata: a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben és a vonatkozó jogszabályokban foglaltak
alapján, valamint a fõiskola szervezeti és mûködési szabályzatában, illetve egyéb szabályzataiban meghatározottak sze-
rint az intézmény vezetése.
A pályázóval szemben támasztott követelmények: az Ftv. 29. §-ának (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelés. Szakirá-
nyú egyetemi végzettség, legalább tízéves, az oktatás területén szerzett szakmai gyakorlat, legalább ötéves vezetési,
szervezési gyakorlat, tudományos minõsítés, legalább két C típusú nyelvvizsga. Felsõoktatási intézményben szerzett ne-
velési, szervezési tapasztalat, valamint angol- és/vagy németnyelv-tudás elõnyt jelent.
A foglalkoztatás jellege: határozatlan idejû munkaviszony, teljes munkaidõs foglalkoztatás, a munkáltatói jogokat a fõis-
kola fenntartója gyakorolja. A rektori megbízás 5 évre szól.
Illetmény és juttatás: megállapodás szerint.
A munkakör betölthetõségének idõpontja: 2010. szeptember 1.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a végzettséget, egyéb képzettséget, 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 – az Oktatási és Kulturális Közlönyben történõ közzétételtõl számított 15 napon be-
lül, 2 példányban, postai úton Horváth János ügyvezetõ igazgatóhoz kell benyújtani (LSI-HJF Oktatási Kft., 1037 Buda-
pest, Bécsi út 324.). A borítékon kérjük feltüntetni: „Rektor”.
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.
A pályázat elbírálásának rendje: a pályázatokat a szenátus véleményezi és rangsorolja. A rektori megbízásra szóló ja-
vaslatot a fõiskola fenntartója terjeszti fel az oktatási és kulturális miniszterhez, a rektort a miniszterelnök bízza meg.

fõtitkári állás betöltésére

A fõtitkár feladata: a vonatkozó jogszabályokban foglaltak alapján, valamint a fõiskola szervezeti és mûködési szabály-
zatában, illetve egyéb szabályzataiban meghatározottak szerint az intézmény igazgatási feladatainak ellátása, adminiszt-
ratív és ügyviteli tevékenységének irányítása.
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A pályázóval szemben támasztott követelmények: igazgatásszervezési vagy jogi végzettség, legalább ötéves szakmai
gyakorlat, középfokú angolnyelv-tudás. Felsõoktatási intézményben szerzett gyakorlat, valamint jogi szakvizsga elõnyt
jelent.
A foglalkoztatás jellege: határozatlan idejû munkaviszony, teljes munkaidõs foglalkoztatás. A fõtitkár a felsõoktatásról
szóló 2005. évi CXXXIX. törvény alapján magasabb vezetõi megbízásnak számít.
Illetmény és juttatás: a fõiskola bérezési rendszere alapján, megállapodás szerint.
A munkakör betölthetõségének idõpontja: 2010. szeptember 1.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a végzettséget, egyéb képzettséget, nyelvtudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– 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 – az Oktatási és Kulturális Közlönyben történõ közzétételtõl számított 15 napon be-
lül, 2 példányban, postai úton dr. Kiss István megbízott rektorhoz kell benyújtani (1037 Budapest, Bécsi út 324.). A borí-
tékon kérjük feltüntetni: „Fõtitkár”.
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.
A pályázat elbírálásának rendje: a pályázatokat a rektor által összehívott bizottság véleményezi és a szenátus rangsorol-
ja. A fõtitkár személyérõl a rektor dönt.

tanulmányi hivatalvezetõi állás betöltésére

A tanulmányi hivatalvezetõ feladata: a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben és a vonatkozó jogszabá-
lyokban foglaltak alapján, valamint a fõiskola szervezeti és mûködési szabályzatában, illetve egyéb szabályzataiban
meghatározottak szerint a hallgatói jogviszony gyakorlásával kapcsolatos tanulmányi ügyek intézése, az ezzel kapcsola-
tos nyilvántartások vezetése, értékelések, jelentések készítése, kapcsolattartás a felsõoktatásért felelõs szervekkel.
A pályázóval szemben támasztott követelmények: fõiskolai vagy egyetemi végzettség, legalább ötéves, oktatáshoz kötõ-
dõ szakmai gyakorlat, középfokú angolnyelv-tudás. Felsõoktatási intézményben hasonló területen szerzett tapasztalat és
más idegen nyelv ismerete elõnyt jelent.
A foglalkoztatás jellege: határozatlan idejû munkaviszony, teljes munkaidõs foglalkoztatás. A tanulmányi hivatalvezetõ
a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény alapján vezetõi megbízásnak számít.
Illetmény és juttatás: a fõiskola bérezési rendszere alapján, megállapodás szerint.
A munkakör betölthetõségének idõpontja: 2010. szeptember 1.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a végzettséget, egyéb képzettséget, nyelvtudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– 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 – az Oktatási és Kulturális Közlönyben történõ közzétételtõl számított 15 napon be-
lül, 2 példányban, postai úton dr. Kiss István megbízott rektorhoz kell benyújtani (1037 Budapest, Bécsi út 324.). A borí-
tékon kérjük feltüntetni: „Tanulmányi hivatalvezetõ”.
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.
A pályázat elbírálásának rendje: a pályázatokat a rektor által összehívott bizottság véleményezi és a szenátus rangsorol-
ja. A fõtitkár személyérõl a rektor dönt.

Dr. Kiss István s. k.,
megbízott rektor
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A NYÍREGYHÁZI FÕISKOLA
TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR
BIOLÓGIAI INTÉZETE
pályázatot hirdet
fõiskolai docens munkakör betöltésére

A munkakör határozatlan idõre, teljes munkaidejû közalkalmazotti jogviszonyra szól.

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B.

A kinevezendõ fõiskolai docens feladata:
– a biológia BSc-képzésben részt vevõ hallgatók számára elõadások tartása az állatélettan és az állatanatómia területérõl,
– gyakorlatok vezetése az állatélettan és az állatanatómia területérõl,
– a hallgatók szakdolgozatainak témavezetése, TDK-hallgatók munkájának irányítása,
– aktív tudományos tevékenység, a kutatott témájában folyamatos publikáció,
– hazai és nemzetközi konferenciákon részvétel és elõadások tartása,
– részvétel az Országos Szakmai Szervezetekben,
– aktív részvétel az intézet egyéb tevékenységében.

Pályázati feltételek:
– legalább 8 év felsõoktatási tevékenység vagy szakmai gyakorlat,
– doktori fokozatszerzéstõl számított legalább 3 év szakmai gyakorlat,
– szakirányú egyetemi végzettség,
– angolnyelv-vizsga,
– PhD-fokozat,
– többéves hazai és nemzetközi kutatási tevékenység.

A pályázati kérelemhez csatolni kell:
– az egyetemi oklevél hiteles másolatát,
– a tudományos fokozatot tanúsító dokumentum hiteles másolatát,
– a publikációs jegyzéket,
– az idegennyelv-tudást igazoló dokumentum hiteles másolatát,
– a részletes szakmai önéletrajzot,
– motivációs levelet, amely tartalmazza a jövõbeni terveket,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– külföldi tanulmányutak, konferenciákon való részvétel felsorolását,
– az adatvédelmi törvény alapján készült nyilatkozatot a pályázati anyag kezelésérõl.

Bérezés: a Kjt. szerint.
A megbízás várható betöltésének idõpontja: 2010. szeptember 1.
A szabályszerûen összeállított pályázatokat a Nyíregyházi Fõiskola rektorának címezve, a Humánpolitikai Irodára kell
benyújtani (4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B) a KSZK-n történõ közzétételtõl számított 15 napon belül.

GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KARÁNAK
Nemzetközi Kapcsolatok Tanszékére
pályázatot hirdet
fõiskolai docens munkakörbe, határozatlan idõre

A kinevezendõ fõiskolai docens feladatai:
– gyakorlatok, szemináriumok, elõadások tartása, vizsgáztatás,
– tanulmányi segédletek, jegyzetek írása,
– részvétel a tananyagok, oktatási anyagok fejlesztésében, tantárgyi programok aktualizálásában, tantárgyfelelõsi fel-
adatok ellátásában,
– részvétel a hallgatók egyéni tantárgyi és diplomamunkájának konzultálásában, TDK-munkájának irányításában,
– részvétel a fõiskolai, kari közéletben, munkában,
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– oktatás-, kutatásfejlesztési pályázatok készítése, benyújtása,
– hazai és nemzetközi szakmai konferenciákon elõadások tartása,
– folyamatosan önálló kutatások végzése, azok eredményeinek publikálása hazai és nemzetközi kiadványokban,
– a Védelmi igazgatási BSc., MSc szak szakfelelõsi feladatainak ellátása, kapcsolattartás a Zrínyi Miklós Nemzetvédel-
mi Egyetem Bolyai János Katonai Mûszaki Karával.

A pályázóval szembeni követelmények:
– legalább 8 év felsõoktatási tevékenység vagy szakmai gyakorlat,
– doktori fokozatszerzéstõl számított legalább 3 év szakmai gyakorlat,
– PhD-fokozat,
– legalább egy világnyelv szaknyelven is elõadóképes ismerete,
– színvonalas publikációs tevékenység magyar és idegen nyelven.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó jelentkezését a pályázati kiírásban foglaltakra,
– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát, motivációs levelét, publikációs tevékenységének ismertetését,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul, a pályázati anyagát az intézmény arra jogosult bizottságai, testületei
megismerjék.

A kinevezésre legkorábban 2010. augusztus 1. napjától kerül sor.
Bérezés: a Kjt. szerint.
A szabályszerûsen összeállított pályázatokat a Nyíregyházi Fõiskola rektorának címezve, a Humánpolitikai Irodára kell
benyújtani (4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/B) a KSZK-n történõ közzétételtõl számított 15. napon belül.

Dr. Jánosi Zoltán s. k.,
rektor

Pályázati felhívás
nevelési-oktatási és egyéb intézmények vezetõi álláshelyeinek betöltésére

A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen elõ-
írt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási 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
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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

Dány Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2118 Dány,
Pesti út 1.

Napközi Otthonos
Óvoda
2118 Dány,
Tavasz u. 4.

Az intézmény feladata:
Óvodai nevelés

Fõiskolai szintû óvoda-
pedagógusi v.,
pedagógus szakvizsga,
legalább öt év szgy.
Elõny:
közoktatás vezetõi
szakvizsga megléte,
a közoktatás területén
szerzett vezetõi gyak.,
bármilyen idegen nyelv
ismerete.

ÁEI: 2010. aug. 1.
A vezetõi megbízás 2015. júl.
31-ig öt évre szól.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: a KSZK internetes oldalán
történõ megjelenéstõl számított
30. nap.
Pehi: a véleményezési határidõ le-
teltét követõ elsõ képviselõ-testületi
ülés, de legkésõbb 2010. júl. 31.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. rendelkezései, valamint a
Korm. rendelet 14/C. § rendelke-
zései az irányadók.
Önkormányzati költségalapú bér-
lakás biztosított.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön, vpr., szakmai hely-
zetelemzésre épülõ fejlesztési el-
képzelések,
om., b., esetleges publikációk
jegyzéke.
A pályázatot nyomtatott formá-
ban, két példányban kell benyúj-
tani.
Pc: Dány Község Önkormányza-
tának Polgármesteri Hivatala
2118 Dány,
Pesti út 1.
f: Gódor András polgármester
Tel.: (28) 597-130
(30) 241-8175
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Iskolaigazgató
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Babócsa Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
7584 Babócsa,
Rákóczi u. 12.

Gábor Andor Általános
Iskola és Óvoda

Lf:
Az intézmény rendelte-
tésszerû mûködésének
biztosítása, a munka-
tervben meghatározott
feladatok végrehajtásá-
nak megszervezése.
Gondoskodik az intéz-
ményben folyó szakmai
tevékenység színvona-
lának emelésérõl; koor-
dinálja az
intézményben folyó pe-
dagógiai tevékenysé-
get, folyamatosan
ellenõrzi a foglalkozá-
sok, rendezvények fo-
lyamatát. Felelõs az
intézmény szakszerû és
törvényes mûködéséért,
a szabályszerû vagyon-
kezeléséért, a takarékos
és ésszerû gazdálkodá-
sért, különös tekintettel
az Államháztartásról
szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény és
annak végrehajtási ren-
deletében foglaltakra.
Elkészíti a fenntartók
által meghatározott
szempontok és üteme-
zés szerint a szakmai,
mûködési beszámoló-
kat, elemzéseket.

Dönt az intézmény mû-
ködésével kapcsolatos
minden olyan ügyben,
melyet jogszabály, bel-
sõ szabályzat a hatás-
körébe utal. Felel az
intézményre vonatkozó
minõségirányítási fel-
adatokért. Irányítja és
ellenõrzi az intézmény
dolgozóinak munkáját,

A Közokt.tv. 17. §
(1)–(2) bekezdése sze-
rinti felsõfokú iskolai
v. és szakképzettség,
nevelési-oktatási intéz-
ményben pedagógus
munkakörben legalább
öt év szakmai tapaszta-
lat,
pedagógus szakvizsga,
másodszor és további
alkalommal történõ
megbízás esetén a pe-
dagógus szakvizsga ke-
retében szerzett
intézményvezetõi szak-
képzettség,
nevelési-oktatási intéz-
ményben pedagógus
munkakörben fennálló,
határozatlan idõre szó-
ló alkalmazás, ill. a
megbízással egyidejû-
leg pedagógus munka-
körben történõ,
határozatlan idõre szó-
ló alkalmazás,
büntetlen elõélet,
cselekvõképesség,
nem áll a munkaköré-
nek megfelelõ, vagy a
munkakörének részét
képezõ foglalkozástól
eltiltás hatálya alatt.
Elõny:
közoktatási intézmény-
ben szerzett vezetõi
gyak.,
felhasználói szintû szá-
mítógépes ismeretek
(world, excel, internet).

ÁEI: 2010. aug. 1.
A vezetõi megbízás 2015. júl.
31-ig, öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony
idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazot-
ti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2010. jún. 10.
Pehi: 2010. júl. 20.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
hiteles om., b., szakmai ön., rész-
letes vpr., a szakmai helyzetelem-
zésre épülõ fejlesztési
elképzeléssel,
nyilatkozat arról, hogy a pályázati
anyagban szereplõ személyes ada-
tainak kezeléséhez – pályázati el-
járással összefüggésben –
hozzájárul.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje:
Az elbírálásról, a 30 napos véle-
ményezési határidõ lejártát köve-
tõen – a Kjt. elõírásai szerint
kerül sor.
A pályázatot postai úton, három
példányban „Igazgatói pályázat”
megjelöléssel ellátva kell benyúj-
tani.
Pc, f: Péter István, Babócsa Köz-
ség
polgármestere
Tel.: (82) 491-012
A pályázati kiírás további közzé-
tételének helye:
Intézményfenntartó társulásban
érintett önkormányzatok székhe-
lyén lévõ hirdetõ táblákon.
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– gyakorolja a Szerve-
zeti és Mûködési Sza-
bályzatban, valamint a
hatályos jogszabályok-
ban – fõként a
Közokt.tv-ben, az
MKM rendeletben biz-
tosított, hatáskörébe
tartozó munkáltatói
jogköröket.

Dány Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2118 Dány,
Pesti út 1.

Széchenyi István
Általános Iskola
2118 Dány,
Szent Imre tér 1.

Az intézmény feladata:
Általános iskolai okta-
tás 1–8 évfolyamon.

Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség,
pedagógus szakvizsga,
legalább öt év a
Közokt.tv. 18. §-ában
megfogalmazottak sze-
rinti szgy.
Elõny:
közoktatás vezetõi
szakvizsga megléte,
a közoktatás területén
szerzett vezetõi gyak.,
bármilyen idegen nyelv
ismerete.

ÁEI: 2010. aug. 1.
A vezetõi megbízás 2015. júl.
31-ig, öt évre szól.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: a KSZK internetes oldalán
történõ megjelenéstõl számított
30. nap.
Pehi: a véleményezési határidõ le-
teltét követõ elsõ képviselõ-testü-
leti ülés, de legkésõbb 2010.
júl. 31.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. rendelkezései, valamint a
Korm. rendelet 14/C. § rendelke-
zései az irányadók.
Önkormányzati költségalapú bér-
lakás biztosított.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr., szakmai hely-
zetelemzésre épülõ fejlesztési el-
képzelések,
om., b., esetleges publikációk
jegyzéke.
A pályázatot nyomtatott formá-
ban, két példányban kell benyúj-
tani:
Pc: Dány Község Önkormányza-
tának Polgármesteri Hivatala
2118 Dány,
Pesti út 1.
f: Gódor András polgármester
Tel.: (28) 597-130, (30) 241-8175

Felsõcsatár Község
Önkormányzata
9794 Felsõcsatár,
Petõfi u. 74.

Felsõcsatári Nemzeti-
ségi Nyelvet Oktató
Általános Iskola

Adott nevelési-oktatási
intézményben pedagó-
gus-munkakör betölté-
séhez szükséges
felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség és pe-
dagógus szakvizsga,

ÁEI: 2010. aug. 16.
A vezetõi megbízás 2015. aug.
15-ig szól.
Pbhi: a KSZK internetes oldalán
történõ megjelenéstõl számított
30. nap.
Pehi: 2010. júl. 15.
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ill. azzal egyenértékû
képzettség,
legalább öt év pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szgy.,
nevelési-oktatási intéz-
ményben pedagó-
gus-munkakörben
fennálló, határozatlan
idõre szóló alkalmazás,
büntetlen elõélet.
Elõny:
horvát és/vagy német
nyelv ismerete,
közoktatási intézmény-
ben vagy nemzetiségi
oktatási intézményben
szerzett vezetõi gyak.,
horvát vagy német
nemzetiséghez, közös-
séghez való tartozás.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
b., szakmai ön., vpr. az intézmény
vezetésére épülõ fejlesztési elkép-
zeléssel, hiteles om., nyilatkozat,
hogy a pályázati anyagában fog-
lalt személyes adatainak pályázati
eljárással összefüggõ kezeléséhez
hozzájárul, nyilatkozat, hogy a
pályázó nyílt vagy zárt ülésen ké-
ri a pályázat megtárgyalását, sike-
res pályázat esetén a
vagyonnyilatkozat-tételi kötele-
zettség vállalása.
A pályázatot postai úton, az adat-
bázisban szereplõ azonosító
számmal: (917/2010.) és „Iskola-
igazgató” megjelöléssel ellátva
kell benyújtani.
Pc: Felsõcsatár Község
Önkormányzata
9794 Felsõcsatár,
Petõfi u. 74.
A pályázati kiírás további közzé-
tételének helye, ideje:
KSZK honlap:
2010. máj. 10.

Galgagyörk Község
Önkormányzata
2681 Galgagyörk,
Rákóczi út 12.

Gárdonyi Géza
Általános Iskola
2681 Galgagyörk,
Rákóczi u. 6.

Lf:
A Kjt. 54–55. §-aiban
felsorolt feladatok.

Fõiskola, pedagógus,
pedagógus munkakör-
ben szerzett – legalább
öt év feletti szakmai ta-
pasztalat,
vagyonnyilatkozat-téte-
li eljárás lefolytatása,
pedagógus szakvizsga,
magyar állampolgár-
ság,
büntetlen elõélet,
cselekvõképesség.
Elõny:
pedagógus vagy
közoktatási vezetõi
szakvizsga.

ÁEI: azonnal.
A vezetõi megbízás 2015.júl.
31-ig, öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony
idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazot-
ti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2010. jún. 10.
Pehi: 2010. jún. 30.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. és a Korm. rendelet rendel-
kezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell: rész-
letes szakmai ön., b., om., részle-
tes vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési
elképzeléssel, kitérve a kisebbségi
oktatásra, korábbi munkaviszo-
nyokra vonatkozó igazolások,
írásbeli nyilatkozat a pályázati
anyagban foglalt személyes adata-
inak a pályázati eljárással
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összefüggõ kezeléséhez hozzájá-
rul, a pályázati anyagát az eljárás-
ban részt vevõk megismerhetik,
ill. nyílt vagy zárt ülésrõl.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje:
a pályázatokat Galgagyörk Köz-
ség Önkormányzatának Képvise-
lõ-testülete bírálja el.
A pályázatot postai úton, az adat-
bázisban szereplõ aonosító szám-
mal: (SZI/R/807/2/2009.),
valamint a munkakör megnevezé-
sével: „általános iskola igazgató”
ellátva kell benyújtani.
Személyes benyújtás esetén há-
rom példányban Szabadi Mónika
polgármester részére.
Pc: Galgagyörk Község
Önkormányzata
2681 Galgagyörk,
Rákóczi út 12.
F: Szabadi Mónika polgármester
Tel.: (70) 456-5558
A pályázati kiírás további közzé-
tételének helye, ideje:
KSZK honlap:
2010. máj. 4.

Kiskunlacháza
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2340 Kiskunlacháza,
Kossuth tér 1.

Volly István Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény

A mûvészeti tárgynak
megfelelõ szakirányú
tanári v.,
pedagógus-szakvizsga,
legalább öt év pedagó-
gus munkakörben szer-
zett szgy.
Elõny:
az EU valamely hivata-
los, idegen nyelvének
ismerete,
vezetõi gyak.

ÁEI: 2010. júl. 16.
A vezetõi megbízás 2015. júl.
15-ig szól.
Pbhi: a KSZK internetes oldalán
történõ megjelenéstõl számított
30. nap.
Pehi: a véleményezési határidõt
követõ 30. nap után következõ
rendes képviselõ-testületi ülésen.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. rendelkezései az irányadók
A pályázathoz mellékelni kell:
hiteles om., b., szakmai ön., vpr. a
szakmai helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzeléssel.
A pályázat elbírálásnak módja:
a pályázatokról az Oktatási és
Mûvelõdési Bizottság véleménye-
zése alapján Kiskunlacháza
Nagyközség Önkormányzatának
Képviselõ-testülete dönt.
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A pályázatot három példányban
(egy eredeti és két másolat), zárt
borítékban kérjük benyújtani, sze-
mélyesen vagy postai úton.
Pc., f: Kiskunlacháza Nagyközség
Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
Dr. Répás József polgármester

2340 Kiskunlacháza,
Kossuth tér 1.
Tel/fax: (24) 519-840
e-mail:
polgarmester@kiskunlachaza.hu
A képviselõ-testület fenntartja
magának a jogot, hogy a pályáza-
tot eredménytelennek nyilvánít-
hatja.

Mezõlak Község
Önkormányzata
8514 Mezõlak,
Arany J. u. 1.

Közös Fenntartású Me-
zõlaki Általános Mûve-
lõdési Központ
8514 Mezõlak,
Ady u. 41.

Lf:
Az intézmény vezetõjé-
nek feladata az intéz-
mény szakszerû és
törvényes vezetése, irá-
nyítása, teljes körû ve-
zetõi feladatok ellátása,
munkáltatói jogok gya-
korlása a hatályos jog-
szabályok, szakmai
követelmények alapján.

Fõiskola, szakirányú
felsõfokú v. (fõiskola,
egyetem),
a Közokt.tv. 16–17. és
18. §-ai szerint megha-
tározottak, [pedagógus
szakvizsga].
Elõny:
legalább öt év vezetõi
gyak.

ÁEI: 2010. aug. 16.
A vezetõi megbízás 2010. aug.
15-ig öt évre szól.
Pbhi: a KSZK internetes oldalán
történõ megjelenéstõl számított
45. nap, 2010. jún. 28.
Pehi: 2010. aug. 10.
Illetmény:
a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
szakmai ön., vpr., szakmai hely-
zetelemzésre épülõ fejlesztési el-
képzeléseket, om., egyéb
végzettséget, képzettséget igazoló
om., b., személyes adatainak
szükséges kezelésérõl szóló nyi-
latkozatokat a pályázati eljárás
során.
A pályázatot kizárólag postai
úton, nyomtatott formában, három
példányban kell benyújtani.
Pc: Nagy Gábor polgármester
8514 Mezõlak,
Arany J. u. 1.
A pályázati kiírás további közzé-
tételének helye, ideje:
KSZK honlap:
2010. máj. 14.
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Mórágy Önkormányzat
Képviselõ-testülete
7165 Mórágy,
Alkotmány u. 3.

Mórágyi Általános
Iskola és Óvoda
7165 Mórágy,
Petõfi u. 72.

Szakirányú felsõfokú
v.,
[a Közokt.tv. 17. §
(1) bekezdés d) pontja,
valamint a 17. § (3) be-
kezdésben foglaltak
szerint],
pedagógus szakvizsga,
öt év pedagógus mun-
kakörben szerzett gyak.
[Közokt.tv. 18. §
(1)–(2) bek.]
Elõny:
általános iskolai veze-
tésben szerzett öt év
vezetõi gyak.

ÁEI: 2010. aug. 16.
A vezetõi megbízás 2015. aug.
15-ig, öt évre szól.
Pbhi: 2010. jún. 15.
Illetmény, juttatás:
a hatályos jogszabály szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
a Közokt.tv. 18. § (1)–(2) bek.,
valamint (5)–(6) bekezdésében
elõírt szgy-t is igazoló életrajz,
vpr., hiteles om., 30 napnál nem
régebbi b., a pályázathoz támoga-
tó ajánlást.
A pályázatot postai úton, egy pél-
dányban kell benyújtani „Pályá-
zat” megnevezéssel és „Iskola
igazgató” megjelöléssel.
Pc: Mórágy Község Önkormány-
zat Körjegyzõje
7165 Mórágy,
Alkotmány u. 3.

Murakeresztúr Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
8834 Murakeresztúr,
Honvéd u. 3.

Zrínyi Miklós ÁMK
8834 Murakeresztúr,
Kossuth u. 16.
Az ÁMK önálló szak-
mai egységei:
horvát nemzetiségi
nyelvoktatói óvodai és
általános iskola, vala-
mint közmûvelõdési és
könyvtári feladatokat
látnak el.

A Közokt.tv. 17. §
(1)–(2), a 18. § (2) be-
kezdésében és a 128. §
(3) d) pontjában felso-
rolt felsõfokú iskolai v.
és szakképzettség,
legalább öt év szgy.,
a nevelési-oktatási in-
tézményben pedagógus
munkakörben fennálló,
határozatlan idõre
szóló alkalmazás, ill. a
megbízással egyidejû-
leg pedagógus munka-
körben történõ,
határozatlan idõre
szóló alkalmazás,
büntetlen elõélet,
magyar állampolgár-
ság,
pedagógus szakvizsga.

ÁEI. 2010. aug. 16.
A vezetõi megbízás 2015. aug.
15-ig szól.
A közalkalmazotti jogviszony
idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazot-
ti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: a KSZK internetes oldalán
történõ megjelenéstõl számított
30 napon belül.
Pehi: a 30 napos véleményezési
határidõ lejártát követõ képvise-
lõ-testületi ülésen.
Illetmény:
a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
b., hiteles om. (diploma, továbbá
horvát nyelvbõl felsõfokú „C” tí-
pusú állami nyelvvizsga bizonyít-
vány),
szakmai ön., részletes vpr. a szak-
mai helyzetelemzésre épülõ fej-
lesztési elképzeléssel, írásbeli
nyilatkozatot, hogy pályázati
anyagában foglalt személyes ada-
tainak a pályázati eljárással össze-
függõ kezeléséhez hozzájárul.
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A pályázatot három példányban
személyesen vagy postai úton kell
benyújtani.
Pc: Pavlicz Lajos polgármester
8834 Murakeresztúr,
Honvéd u 3.
Tel.: (93) 369-575
f: Hervai Edit körjegyzõ
(93) 369-001

Várgesztes Község
Polgármesteri Hivatal
2824 Várgesztes,
Arany János út 47.

Német Nemzetiségi
Általános Iskola
2824 Várgesztes,
Arany J. út 55/b

(1–4 osztályos alsó
tagozatos iskola)

Fõiskolai vagy egyete-
mi v.,
öt év szgy.,
németnyelv-tudás,
Elõny:
(egy tanteremben több
osztályt egyszerre egy
idõben tanított)

ÁEI: 2010. aug. 1.
A vezetõi megbízás 2015. júl.
31-ig szól.
Pbhi: 2010. máj. 25-tõl, ill. az
Oktatási és Kulturális Közlöny-
ben történõ megjelenéstõl számí-
tott 30. nap.
Pehi: 2010. júl. 19. és július 30.
között.
Illetmény:
a Kjt. rendelkezései az irányadók.
Juttatás:
a Kjt. és a Korm. rendelet rendel-
kezései az irányadók.
szl: nincs.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., az eddigi munkavi-
szonyokról –, a szakmai-vezetõi
gyakorlatról szóló igazolás, adat-
védelmi nyilatkozat, vagyonnyi-
latkozat-tételi kötelezettség
pályázó általi vállalása, hiteles
om., vpr., b.
A pályázatot egy példányban,
ajánlott küldeményként, minden
oldalt beszámozva kell
benyújtani.
Pc: Polgármesteri Hivatal
2824 Várgesztes,
Arany János út 47.
Menoni Gabriella
polgármester,
Dr. Jónás Béla jegyzõ
f: Menoni Gabriella polgármester
(hivatali idõben).
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Vértesboglár Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
8085 Vértesboglár,
Alkotmány u. 3.

Általános Mûvelõdési
Központ
8085 Vértesboglár,
Alkotmány u. 14
(az intézmény német
nemzetiségi általános
iskola, német nemzeti-
ségi óvoda, mûvelõdési
ház és könyvtár intéz-
mény- egységekbõl
áll).
ÁMK igazgató

Lf:
Egyidejûleg ellátja az
ÁMK Általános Iskola
német nemzetiségi álta-
lános iskola intézmény-
egység vezetõi
feladatát is.

Felsõfokú szakirányú
iskolai v., szakképzett-
ség, pedagógus szak-
vizsga,
legalább öt év pedagó-
gus munkakörben szer-
zett szgy.
Elõny:
vezetõi gyak.,
németnyelv-tudás.

ÁEI: 2010. aug. 16.
A vezetõi megbízás 2015. aug.
15-ig szól.
Pbhi: a KSZK internetes oldalán
történõ megjelenéstõl számított
30 napon belül.
Pehi: 2010. jún. 30.
Juttatás:
vp: az illetményalap 230%.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
szakmai ön., különös tekintettel
az iskolai és óvodai német nemze-
tiségi nyelvoktatásra és a munka-
kör ellátására vonatkozó
elgondolásait, vpr., b. om., sze-
mélyes adataira vonatkozó nyilat-
kozatot.
Pc: Vértesboglár Községi
Önkormányzat
8085 Vértesboglár,
Alkotmány u. 3.
A pályázati kiírás további közzé-
tételének helye:
Vértesboglár Község honlapja:
www.vertesboglar.hu, KSZK
honlap.

Zalakomár Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
8751 Zalakomár,
Tavasz u. 13.

Zalakomári Általános
Iskola
8751 Zalakomár,
Tavasz u. 15.

Felsõfokú pedagógusi
szakképesítés,
pedagógus szakvizsga,
legalább öt év pedagó-
gus munkakörben szer-
zett szgy.
Elõny:
vezetõi gyakorlat.

ÁEI: 2010. aug. 1.
A vezetõi megbízás 2015. júl.
31-ig szól.
Pbhi: az Oktatási és Kulturális
Közlönyben való megjelenéstõl
számított 30. nap
Pehi: 2010. júl. 31.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. rendelkezései az irányadók,
vp: az illetményalap 200%-a.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
szakmai ön., szakmai helyzet-
elemzésre épülõ fejlesztési elkép-
zelés, vpr., b., om.
Pc: Zalakomár Község
Önkormányzata
8751 Zalakomár,
Tavasz u. 13.
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Gyöngyös Körzete
Kistérség Többcélú
Társulása Társulási
Tanácsa
3200 Gyöngyös,
Fõ tér 13.

Kistérségi Humán
Szolgáltató Központ
3200 Gyöngyös,
Fõ tér 7.
igazgató

A munkavégzés helye:
Változó munkahely:
Kistérségi Humán
Szolgáltató Központ
3200 Gyöngyös,
Fõ tér 7.
székhellyel és gyön-
gyösi kistérség köz-
igazgatási területe.

Lf:
Az intézmény egysze-
mélyi felelõs vezetõje-
ként köteles
gondoskodni az intéz-
mény szakszerû és tör-
vényes mûködésérõl, a
szociális, gyermekjóléti
és közoktatási munka
magas színvonalon tör-
ténõ ellátásról.

A képzési kötelezett-
ségrõl és a pedagógiai
szakszolgálatokról szó-
ló 14/1994. (VI. 24.)
MKM r. 3. §-ában a ve-
zetõre meghatározott
szakképesítés, vagy a
személyes gondosko-
dást nyújtó szociális in-
tézmények szakmai
feladatairól és mûködé-
sük feltételirõl szóló
1/2000. (I. 7.) SzCsM
rendelet 3. sz. melléklet
2–4., 5/A–5/B., 6–9,
vagy 9/B. pontokban
meghatározott vezetõre
vonatkozó felsõfokú
szakirányú v. bármelyi-
ke, vagy
a személyes gondosko-
dást nyújtó gyermekjó-
léti, gyermekvédelmi
intézmények, valamint
személyek szakmai fel-
adatairól és mûködésük
feltételeirõl szóló
15/1998. (IV. 30.)
NM rendelet 1. számú
melléklet 1.6. vagy
7. pontjában a vezetõre
meghatározott felsõfo-
kú szakirányú v. bár-
melyike;
legalább tíz év felsõfo-
kú végzettséget, vagy
felsõfokú szakmai ké-
pesítést igénylõ, a
gyermekvédelem, a
szociális ellátás, ill. a
közoktatás területén
betöltött munkakörben
szerzett szgy.,
legalább öt év vezetõi
tapasztalat közoktatá-
si-, szociális és/vagy
gyermekjóléti terüle-
ten,

ÁEI: 2010. júl. 29.
A vezetõi kinevezés idõtartama:
határozatlan idejû kinevezés.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2010. jún. 7.
Pehi: 2010. jún. 26.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. és Gyöngyös Körzete Kis-
térség Többcélú Társulása és In-
tézményeinek mindenkori
költségvetési határozata az irány-
adók.
A pályázathoz csatolni kell:
motivációs levél,
fényképes szakmai ön., om., vpr.,
a fejlesztési elképzelésekkel, b.,
nyilatkozat, hogy az 1997. évi
XXXI. tv. 15. § (8) bekezdés sze-
rinti kizáró ok nem áll fenn,
nyilatkozat arról, hogy a pályázó
pályázati anyagát annak
elbírálásában részt vevõk
megismerhetik.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje:
a benyújtási határidõig beérkezett
pályázatok formai és tartalmi elõ-
minõsítése után a megfelelõ jelöl-
teket a Társulási Tanács által
kijelölt szakmai bizottság meg-
hallgatása után a soron következõ
Társulási Tanács ülésen a Társu-
lási Tanács dönt a kinevezésrõl.
A pályázatot postai úton, a pályá-
zati adatbázisban szereplõ azono-
sító számmal, valamint a
munkakör megnevezésével:
„igazgató” ellátva kell benyújtani.
Pc: Gyöngyös Körzete Kistérség
Többcélú Társulás elnöke
3200 Gyöngyös,
Fõ tér 13.
f: Németh Dóra
Gyöngyös Körzete Kistérség
Többcélú Társulásának Munka-
szervezete vezetõje
Tel.: (37) 505-393
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felhasználói szintû MS
Office (irodai alkalma-
zások),
pedagógus szakvizsga
és/vagy szociális szak-
vizsga,
magyar állampolgár-
ság,
büntetlen elõélet.
Elõny:
pályázat koordinátori-
legalább egy-három év
szakmai tapasztalat,
többcélú kistérségi tár-
sulás által fenntartott
intézményben szerzett
szakmai tapasztalat.
Elvárt kompetenciák:
kiváló szintû tárgyaló-
képesség,
kiváló szintû kommu-
nikációs képesség,
kiváló szintû probléma
megoldó képesség,
kiváló szintû terhelhe-
tõség.

Kiegészítõ információ:
a pályázati eljárásban biztosításra
kerül, hogy a pályázat iránt érdek-
lõdõk a pályázat elkészítéséhez
szükséges tájékoztatást megkap-
ják, továbbá, hogy az intézményt
megismerhessék.
Elõzetes idõpont-egyeztetés alap-
ján a tájékoztatást Németh Dóra
munkaszervezet-vezetõ adja.
A pályázat kiírójáról és a Kistér-
ségi Humán Szolgáltató Központ-
ról bõvebb információ a
www.gyongyosikisterseg.hu
honlapon találhat.

Kossuth Lajos Gimná-
zium, Szakközépiskola,
Kollégium és Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
3980 Sátoraljaújhely,
Deák u. 10.
Tel.: (47) 321-441
Fax: (47) 521-366

Kollégiumvezetõ

Alapfokú mûvészetok-
tatási intézményegység
intézményegység-
vezetõ

Felsõfokú v.,
közoktatás-vezetõi
szakvizsga,
kollégiumban eltöltött
legalább öt év szgy.
Elõny:
legalább egy-három év
kollégiumvezetõi ta-
pasztalat.

Felsõfokú szakirányú
v.,
közoktatás vezetõi
szakvizsga.
Elõny:
legalább három-öt év
vezetõi tapasztalat.

ÁEI: 2010. szept.1.
Pbhi: 2010. jún. 15.
Pehi: 2010. júl. 30.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. rendelkezései az irányadók.
Pc., f: Györgyi Béláné
igazgató;
e-mail:
gimnazium@kossuth-saujhely.su-
linet.hu

ÁEI: 2010. aug. 16.
Pbhi: 2010. jún. 15.
Pehi: 2010. júl. 30.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. rendelkezései az irányadók.
Pc., f: Györgyi Béláné
igazgató
e-mail:
gimnazium@kossuth-saujhely.su-
linet.hu
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Záhony és Térsége
Többcélú Kistérségi
Társulás
4625 Záhony,
Ady Endre út 35.
Pf. 80

Záhony és Bodrogköz
Térségek Egységes
Pedagógiai
Szakszolgálata
4625 Záhony,
Ady E. u. 17.
igazgató

Lf:
Felelõs az intézmény
törvényes és szakszerû
mûködtetéséért, a taka-
rékos gazdálkodásért.
Gyakorolja a munkálta-
tói jogokat, felel az in-
tézmény pedagógiai
munkájáért, a nevelõ és
oktató munka egészsé-
ges és biztonságos fel-
tételeinek
megteremtéséért. Kap-
csolattartási feladatai:
nevelési-oktatási intéz-
ményekkel, szülõkkel,
fenntartóval. Képviseli
az intézményt.

Egyetem, felsõfokú
pszichológus v.,
pszichológusként leg-
alább öt év szakmai ta-
pasztalat,
büntetlen elõélet,
cselekvõképesség,
szakvizsga megléte.
Elõny:
a záhonyi és bodrogkö-
zi kistérségek hely-
ismerete.

ÁEI: 2010. aug. 16.
A vezetõi megbízás 2015. aug.
15-ig szól.
Pbhi: 2010. jún. 7.
Pehi: 2010. jún. 11.
A közalkalmazotti jogviszony
idõtartama:
határozatlan idejû jogviszony, há-
rom hónap próbaidõ kikötésével.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. rendelkezése, valamint a
magasabb vezetõi pótlékra a
Korm. rendelet rendelkezései az
irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., az intéz-
ményre vonatkozó részletes szak-
mai elképzelések, om., b.
A pályázatok beérkezése után a
kijelölt egyeztetõ bizottság készíti
elõ a Társulási Tanács végsõ
döntését.
A pályázatot postai úton a pályá-
zati adatbázisban szereplõ azono-
sító számmal: (106/2010.) ,
valamint a munkakör megnevezé-
sével: „Pedagógiai Szakszolgá-
lat-Igazgató” ellátva kell
benyújtani.
Pc: Záhony és Térsége Többcélú
Kistérségi Társulás
4625 Záhony,
Ady E. u. 35.
Pf. 80
f: Kistérségi Iroda
Tel.: (45) 426-274
A munkáltatóval kapcsolatos to-
vábbi információt a
www.zahonykisterseg.hu honla-
pon szerezhet.
A pályázati kiírás további közzé-
tételének helye:
www.zahonykisterseg.hu;
www.zahony.hu;
www.cigand.hu
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Pályázati felhívás pedagógus 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

Pedagógus

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

1 2 3 4

Pedagógiai
Szakszolgálat
Budapest II. ker.
Önkormányzat
1022 Budapest,
Marczibányi tér 1.
Tel.: 06 (20) 628-4626
Tel./fax: (1) 335-0716

Fejlesztõpedagógus

Lf:
Iskolai fejlesztõpedagó-
gusi feladatok ellátása,
Szakvéleménnyel ren-
delkezõ BTM és
Sni-B-s gyermekek fej-
lesztésének ellátása.

Fejlesztõpedagógusi v.,
minimum három év szgy.
Elõny:
a gyógypedagógus v.

ÁEI: 2010. szept. 1.
A közalkalmazotti jogviszony
idõtartama:
határozatlan idejû közalkalma-
zotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: az Oktatási és Kulturális
Közlönyben történõ megjelenés-
tõl számított 15. nap.
Pehi: a benyújtási határidõt kö-
vetõ 15. nap.
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Illetmény:
a Kjt. rendelkezései az irány-
adók,
szakértelmi pótlék, étkezési
jegy.
A pályázathoz csatolni kell:
om., fényképes szakmai ön., b.
A pályázatot személyesen,
postán, e-mail-en
(info@2kerpszsz.hu) lehet
benyújtani.
Pc: Farkas Erzsébet igazgató
II. ker. Pedagógiai Szakszolgá-
lat
1022 Budapest,
Marczibányi tér 1.

Kis Zenede Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
1028 Budapest,
Hidegkúti út 167.

Félállású szolfézstanár

Óraadó jazzdob-tanár

Óraadó moderntánc
tanár

Óraadó klasszikus
balett tánctanár

Óraadó nõ néptánctanár

Óraadó férfi néptánc-
tanár

Szakirányú fõiskolai
vagy egyetemi v.,
két-három év szakmai
tapasztalat.

ÁEI: 2010. szept. 1.
Pbhi: 2010. jún. 15.
Illetmény:
megegyezés szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
om., szakmai ön., b.
A pályázatot postai úton és
e-mailen kérjük benyújtani.
Pc: Kis Zenede Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény
1028 Budapest,
Hidegkúti út 167.
e-mail:
zenede@t-online.hu
f: intézményvezetõ
Tel.: 274-7549

Csepeli Vendéglátó-
ipari Szakközépiskola
és Szakiskola
1212 Budapest,
Petõfi tér 1.

Matematika–informati-
ka szakos tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2010. aug. 16.
Pbhi: 2010. jún. 10.
Pehi: 2010. jún. 30.
A pályázathoz csatolni kell: b.,
szakmai ön., om.
A pályázatot elektronikus úton
kell benyújtani.
Pc: Kozák György
titkarsag.csepven@gmail.com

Egressy Béni Alapfokú
Mûvészetoktatási In-
tézmény, Zenemûvé-
szeti Szakközépiskola
és Ének Zenei
Gimnázium
1211 Budapest II.
Rákóczi F. u. 121–123.
Tel.: 276-5774

Angol szakos tanár

Német szakos tanár

Klasszikusgitár-tanár

Zongoratanár

Szakirányú egyetemi v.

Szakirányú egyetemi
vagy fõiskolai v.

Illetmény, juttatás:
a Kjt. rendelkezései az irány-
adók.
f: Szamosfalvi Viktória
Tel.: 376-5774
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e-mail:
iskola@egressybeni.hu

Korrepetitor

Magánének-tanár
Héhalmi Általános
Iskola
3041 Héhalom,
Hõsök tere 2.

Matematika–bármely
szakos tanár
(elõny fizika vagy
informatika szak)

Szlovák–magyar szakos
tanár

Német–bármely szakos
tanár
(elõny angol párosítás)

Biológia–földrajz vagy
kémia, technika szakos
tanár

Lf:
Szakiránynak megfele-
lõ tantárgy oktatása, ál-
talános pedagógiai
feladatok. A szlovák
nemzetiségi és a német
nyelv oktatását az egy-
házasdengelegi tagisko-
lában is el kell látni.

Szakirányú fõiskolai v.,
büntetlen elõélet,
cselekvõképesség.

ÁEI: 2010. aug. 23.
A közalkalmazotti jogviszony
idõtartama:
határozatlan idejû közalkalma-
zotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2010. aug. 6.
Pehi: 2010. aug. 13.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. rendelkezései az irány-
adók.
A pályázathoz csatolni kell:
om., szakmai ön., b.
A pályázatot postai úton, „Peda-
gógus állás pályázat” megjelö-
léssel ellátva kell benyújtani.
Pc: Héhalmi Általános Iskola
3041 Héhalom,
Hõsök tere 2.
f: Szilágyi Gyuláné
Tel.: (32) 482-040 vagy
(30) 491-8466

Máriaremete-Hidegkúti
Ökumenikus
Általános iskola
1028 Budapest,
Községház u. 8–10.
Tel./fax: 397-4479
e-mail:
okuhidegkut@t-onli-
ne.hu

3 fõ tanító
(2 fõ határozatlan idejû,
1 fõ határozott idejû,
informatikai mûveltség
elõnyben)

Fõiskolai v. ÁI: 2010. aug. 15.
A pályázathoz csatolni kell:
om., ön., motivációs levél.
Pc: igazgató

Eötvös József Gimná-
zium, Szakképzõ Isko-
la és Kollégium
3580 Tiszaújváros,
Munkácsy M. u. 13.
Tel.: (49) 540-096
Fax: (49) 540-097
e-mail:
eotvos@tujvaros.hu

Ügyvitel szaktanár

Lf:
Fõleg ügyvitel tantárgy
oktatása.

Minimum ügyviteli sza-
kos fõiskolai v.,
büntetlen elõélet.
Elõny:
szakirányú tanítási gyak.,
irodai munkában (iktató-
programok, dokumentu-
mok kezelése stb.)
szerzett tapasztalat.

ÁEI: 2010. aug. 16.
Pbhi: 2010. jún. 15.
Pehi: 2010. jún. 30.
A pályázathoz csatolni kell:
rövid szakmai ön., om., b.
A pályázatot postai úton a meg-
pályázni kívánt állás megneve-
zésével ellátva kell benyújtani.
Pc: Eötvös József Gimnázium
Szakképzõ Iskola és Kollégium
3580 Tiszaújváros,
Munkácsy út 13.
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Angol–bármely szakos
tanár

Fõiskolai vagy egyetemi
v.

f: Szamosi Barna szakképzési
igazgatóhelyettes
Tel: (70) 383-2593
A pályázati anyag elérhetõ az
alábbi honlapon:
www.eotvos-tui.sulinet.hu

ÁEI: 2010. aug. 23.
Pbhi: 2010. jún. 25.
Phi: 2010. júl. 2.
Illetmény:
a Kjt. rendelkezései az irány-
adók.
A pályázathoz csatolni kell: ön.,
om., b.
A pályázatot postai úton a meg-
pályázni kívánt állás megneve-
zésével ellátva kell benyújtani.
Pc: Dr. Fülöp György igazgató
Eötvös József Gimnázium Szak-
képzõ Iskola és Kollégium
3580 Tiszaújváros,
Munkácsy út 13.

Csány László Közgaz-
dasági Szakközép-
iskola
8900 Zalaegerszeg,
Jókai u. 6.

Testnevelés és rajz sza-
kos középiskolai tanár

A két szakiránynak meg-
felelõ pedagógus szakké-
pesítés.
Elõny:
egyik szak az egyetemi
v., továbbá e tantárgyak
középiskolai oktatásában
szerzett legalább három-
éves gyak.

ÁEI: 2010. aug. 23.
Pbhi: 2010. jún. 11.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., om., b.

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:

adv: hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez, illet-
ve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez
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1 Felhívjuk tisztelt hirdetõink figyelmét, hogy azokat a kulturális intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny tematikus
közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatóak be, csak a sürgõsséggel történõ közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett áll módunkban
megjelentetni.



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

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

1 2 3 4

Dány Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2118 Dány,
Pesti út 1.

Kossuth Lajos Mûvelõ-
dési Ház és Könyvtár
2118 Dány,
Pesti út 5.
Igazgató

Lf.
Közmûvelõdés segítése,
nyilvános könyvtári
szolgáltatás.

Szakirányú egyetemi v.,
vagy nem szakirányú
egyetemi v. és felsõfokú
szakirányú munkaköri
szakvizsga,
fõiskolai könyvtárosi,
közmûvelõdési
képzettség és
legalább öt év szgy. (elõ-
írt képesítésnek megfele-
lõ munkakörben),
kiemelkedõ szakmai
vagy tudományos tevé-
kenység,
büntetlen elõélet,
magyar állampolgárság.

ÁEI: 2010. aug. 1.
A vezetõi megbízás 2015. júl.
31-ig, öt év határozott idõre szól.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: a KSZK internetes oldalán
történõ megjelenéstõl számított
30. nap.
Pehi: a véleményezési határidõ
leteltét követõ elsõ képvise-
lõ-testületi ülés, de legkésõbb
2010. júl. 31.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. rendelkezései, valamint a
150/1992. (XI. 20.) Korm. ren-
delet rendelkezései az irány-
adók, önkormányzati
költségalapú bérlakás biztosí-
tott.
A pályázathoz csatolni kell:
om., szakmai ön., vpr., szakmai
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helyzetelemzésre épülõ fejlesz-
tési elképzelések, b.
A pályázatot nyomatott formá-
ban, két példányban, kell be-
nyújtani.
Pc: Dány Község Önkormány-
zatának Polgármesteri Hivatala
2118 Dány,
Pesti út 1.
f: Gódor András polgármester
Tel.: (28) 597-130
(30) 241-8175

Szentlõrinc Város
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
7940 Szentlõrinc,
Templom tér 8.

Szentlõrinci Mûvelõdé-
si Központ és Könyvtár
7940 Szentlõrinc,
Templom tér 1–3.
Magasabb vezetõ

Lf:
A Szentlõrinci Mûvelõ-
dési Központ és
Könyvtár mûködésével
kapcsolatos vezetõi fel-
adatok ellátása.

Felsõfokú képesítés,
szakirányú egyetemi v.,
vagy nem szakirányú
egyetemi v. és felsõfokú
szakirányú munkaköri
szakvizsga, vagy fõisko-
lai közmûvelõdési kép-
zettség,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása,
legalább ötéves szgy.,
kiemelkedõ szakmai
vagy tudományos tevé-
kenység,
büntetlen elõélet.

ÁEI: 2010. szept. 1.
A megbízás 2015. aug. 31-ig
szól.
A közalkalmazotti jogviszony
idõtartama:
határozatlan idejû közalkalma-
zotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2010. jún. 10.
Pehi: 2010. aug. 31.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. rendelkezései az irány-
adók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön. a pályázó személyi
adatainak feltüntetésével, vpr. a
szakmai helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzeléssel, hitele-
sített om., b., nyilatkozatot ar-
ról, hogy pályázatát az
elbírálásban részt vevõk megis-
merhetik, a pályázati anyagában
foglalt személyi anyagot a pá-
lyázati eljárással összefüggés-
ben szükséges kezeléséhez
hozzájárul, hozzájáruló nyilat-
kozat a pályázatának nyílt ülé-
sen történõ tárgyalásához.
A pályázatot kizárólag postai
úton, egy példányban, zárt borí-
tékban, az adatbázisban szereplõ
azonosító számmal:
(1751/2010.), valamint a mun-
kakör megnevezésével „Intéz-
ményvezetõi pályázat
Mûvelõdési Központ és Könyv-
tár” ellátva kell benyújtani.
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Pc: Szentlõrinc Város Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatala
7940 Szentlõrinc,
Templom tér 8.
A munkáltatóval kapcsolatban
további információt az alábbi
honlapon lehet beszerezni:
www.rakosmente.hu
A pályázati kiírás további köz-
zétételének helye, ideje:
KSZK holnap:
2010. máj. 10.;
www.szentlorinc.hu
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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

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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