
JOGSZABÁLYOK

Az oktatási és kulturális miniszter 26/2010. (V. 27.)
OKM rendelete az oktatási és kulturális miniszter

ágazatába tartozó szakképesítések szakmai
és vizsgakövetelményeirõl szóló 25/2010. (V. 14.)

OKM rendelet módosításáról

Az 1. § vonatkozásában a szakképzésrõl szóló 1993. évi
LXXVI. törvény 5. § (1) bekezdés a)–b) pontjában foglalt
felhatalmazás alapján, az oktatási és kulturális miniszter
feladat- és hatáskörérõl szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm.
rendelet 1. § a) és d) pontjában meghatározott feladatkö-
römben eljárva – a szociális és munkaügyi miniszter fel-
adat- és hatáskörérõl szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. ren-
delet 1. § g) pontjában meghatározott feladatkörében eljá-
ró szociális és munkaügyi miniszterrel egyetértésben –, to-
vábbá a 2. § vonatkozásában a felsõoktatásról szóló
2005. évi CXXXIX. törvény 153. § (2) bekezdés b) pontjá-
ban kapott felhatalmazás alapján, az oktatási és kulturális

miniszter feladat és hatáskörérõl szóló 67/2006. (VII. 28.)
Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkö-
römben eljárva – a felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény 153. § (4) bekezdése alapján a Magyar
Rektori Konferencia egyetértésével – a következõket
rendelem el:

1. §

Az oktatási és kulturális miniszter ágazatába tartozó
szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeirõl szóló
25/2010. (V. 14.) OKM rendelet az e rendelet 1–6. számú
melléklete szerinti 1–6. mellékletekkel egészül ki.

2. §

Az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti kö-
vetelményeirõl szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet 3. szá-
mú mellékletének – az alap- és mesterképzési szakok kép-
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zési és kimeneti követelményeirõl szóló 15/2006. (IV. 3.)
OM rendelet módosításáról szóló 24/2010. (V. 14.) OKM
rendelet 26. § (1) bekezdésével és 46. számú mellékletével
megállapított – VII. TÁRSADALOMTUDOMÁNYI
KÉPZÉSI TERÜLET 12. KISEBBSÉGPOLITIKA
MESTERKÉPZÉSI SZAK 10. Idegennyelvi követelmé-
nyek pontja a következõ szöveggel lép hatályba:

„10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez két középfokú (B2)

komplex típusú nyelvvizsga – amelyek közül az egyik ide-
gen nyelv kötelezõen az angol, német, a francia, az olasz
vagy a spanyol – vagy ezekkel egyenértékû érettségi bizo-
nyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.”

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba,
és 2010. június 1-jén hatályát veszti.

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

1–6. melléklet a 26/2010. (V. 27.) OKM rendelethez

HATÁROZATOK

A köztársasági elnök 170/2010. (V. 21.) KE
határozata

rektori megbízásról

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjában megál-
lapított jogkörömben, a felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény 100. §-ának a) pontja alapján, az okta-
tási és kulturális miniszternek – a fenntartóval egyetértés-
ben tett – javaslatára

a Debreceni Egyetemen,
dr. Fábián István egyetemi tanárt
2010. július 1-jétõl 2013. június 30-ig terjedõ idõtar-

tamra,
az Eötvös Loránd Tudományegyetemen,
dr. Mezey Barna egyetemi tanárt
2010. augusztus 1-jétõl 2014. július 31-ig terjedõ idõ-

tartamra,
az Evangélikus Hittudományi Egyetemen,
dr. Szabó Lajos egyetemi tanárt
2010. augusztus 1-jétõl 2014. július 31-ig terjedõ idõ-

tartamra,
a Miskolci Egyetemen,
dr. Patkó Gyula egyetemi tanárt
2010. július 1-jétõl 2015. június 30-ig terjedõ idõtar-

tamra,

a Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetemen,
Kopek Gábor egyetemi tanárt
2010. augusztus 1-jétõl 2014. július 31-ig terjedõ idõ-

tartamra,
a Pécsi Tudományegyetemen,
dr. Bódis József egyetemi tanárt
2010. július 1-jétõl 2014. június 30-ig terjedõ idõtar-

tamra,
a Színház- és Filmmûvészeti Egyetemen,
Ascher Tamás egyetemi tanárt
2010. szeptember 1-jétõl 2015. augusztus 31-ig terjedõ

idõtartamra

megbízom a rektori feladatok ellátásával.

Budapest, 2010. május 5.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2010. május 10.

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

KEH ügyszám: IV-3/01558/2010.

A köztársasági elnök 171/2010. (V. 21.) KE
határozata

doktorrá avatásról

Az oktatási és kulturális miniszter elõterjesztésére a fel-
sõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 65. §
(1) bekezdése alapján hozzájárulok, hogy a Budapesti Mû-
szaki és Gazdaságtudományi Egyetem rektora Rácz Balázs
matematikust, szoftvermérnököt Promotio sub auspiciis
praesidentis Rei Publicae kitüntetéssel doktorrá avassa.

Budapest, 2010. április 26.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2010. május 4.

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

KEH ügyszám: VIII-6/01497/2010.
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KÖZLEMÉNYEK

Az Országos Rádió és Televízió Testület közleménye

Az Országos Rádió és Televízió Testület tájékoztatja az érdekelteket, hogy a 29/2010 (I. 13.) számú határozatával köz-
mûsor-szolgáltatóvá nyilvánította a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Betegeiért Alapítvány (3536 Miskolc, Szentpéteri
Kapu 72–76.) mûsorszolgáltatót, akinek mûsorszolgáltatási szabályzatát alább közöljük.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Betegeiért Alapítvány mûsorszolgáltatási szabályzata a Csillagpont Rádió
mûsorszolgáltatásra

I.
A közmûsor-szolgáltatóra vonatkozó általános szabályok

1. A Csillagpont Rádió különösen tiszteletben tartja a nemzet, a nemzeti, az etnikai, a nyelvi és más kisebbségek méltósá-
gát és alapvetõ érdekeit, nem sértheti más nemzetek méltóságát.
2. A Csillagpont Rádió rendszeresen, átfogóan, elfogulatlanul, hitelesen és pontosan tájékoztat a közérdeklõdésre szá-
mot tartó hazai és külföldi eseményekrõl, a vételkörzetében élõk életét jelentõsen befolyásoló eseményekrõl, összefüg-
gésekrõl, vitatott kérdésekrõl, az eseményekrõl alkotott jellemzõ véleményekrõl, az eltérõ véleményeket is beleértve.
3. A Csillagpont Rádió biztosítja a mûsorszámok és a nézetek sokszínûségének, a kisebbségi álláspontoknak a megjele-
nítését, a mûsorszámok változatosságával gondoskodik a nézõk széles köre, illetve minél több csoportja érdeklõdésének
színvonalas kielégítésérõl.
4. A Csillagpont Rádió 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-
kek védelmét szolgáló, az igénybe vehetõ szolgáltatásokról tájékoztatást nyújtó mûsorok fõ mûsoridõben történõ bemu-
tatására,
e) az ország különbözõ területeinek társadalmi, gazdasági, kulturális életét megjelenítõ mûsorszámok bemutatására.
5. A Csillagpont Rádió az erõszak öncélú alkalmazását követendõ magatartási mintaként bemutató, illetõleg a szexuali-
tást öncélúan ábrázoló mûsorszámot nem tesz közzé.

II.
A pártoktól, politikai mozgalmaktól való függetlenség biztosítékai

1. A Csillagpont Rádió nem fejthet ki közvetlen politikai tevékenységet, és független a pártoktól, politikai mozgalmaktól.
2. A Csillagpont Rádió mûsorkészítõi politikai pártoktól függetlenül készítik mûsoraikat.
3. A Csillagpont Rádió nem fogad el pártoktól, politikai mozgalmaktól támogatást.
4. A Csillagpont Rádió mûsoraiban pártok képviselõi, tisztségviselõi, szakértõi, szaktanácsadói a mûsorszolgáltatás ke-
retében 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 közérdeklõdésre számot tartó hazai és külföldi eseményekrõl, vitatott kérdésekrõl a tájékoztatásnak sokoldalúnak,
tényszerûnek, idõszerûnek, tárgyilagosnak és kiegyensúlyozottnak kell lennie.
2. A Csillagpont Rádió a vételkörzetében (helyi) élõ hallgatókat jelentõsen érintõ ügyekben köteles a jellemzõ vélemé-
nyeket bemutatni, ideértve az eltérõ véleményeket is.
3. A különbözõ vélemények megszólaltatásánál a mûsorkészítõnek abból kell kiindulnia, hogy a véleménynyilvánítás
szabadságának keretein belül bárki szabadon kifejtheti a vitatott kérdéssel kapcsolatos véleményét, hangot adhat politi-
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kai meggyõzõdésének. Ugyanakkor a mûsorkészítõnek ügyelnie kell arra, hogy ez mások személyiségi jogait vagy jó ér-
zését ne sértse. Ha ilyen vélemény megjelenése elkerülhetetlen, akkor hangsúlyozottan közölni kell a mûsorban, hogy az
elhangzott vélemény a megszólaló egyéni véleménye.
4. A hírmûsorokban a mûsorkészítõ újságírói és szakvéleményén kívül személyes véleményének nem adhat hangot, azt
még közvetve sem sugallhatja.
5. A hírmagyarázatokat és hírelemzéseket a hírektõl világosan megkülönböztetve kell közölni.
6. A Csillagpont Rádió köteles a mûsorban elhangzó értesülések hitelességét ellenõrizni. Ha egy témában a források egy-
másnak ellentmondóak, erre a hírmûsorban utalni kell.
7. A tényszerû tájékoztatás során is kerülni kell a szükségtelenül durva, félelmet keltõ, túlságosan naturális részletek
közlését.
8. Az elhangzott tévedéseket a lehetõ leghamarabb és maradéktalanul helyesbíteni kell.
9. A Csillagpont Rádió híreit, mûsorait a Csillagpont Rádió munkatársai (köztük nagyszámban önkéntes munkával a
B.-A.-Z. Megyei Kórház orvosai, ápolói) készítik a fõszerkesztõ irányításával.

IV.
Az anyanyelvi kultúra ápolását szolgáló szakmai követelmények

1. A Csillagpont Rádió valamennyi mûsorszolgáltatásával hozzájárul az anyanyelvi kultúra ápolásához.
2. A Csillagpont Rádiónak a mûsorszolgáltatás során érvényesítenie kell a helyes nyelvhasználatot.
3. A mûsorszámokban kerülni kell az anyanyelvet rontó és szegényítõ kifejezéseket, valamint az indokolatlan rövidítése-
ket.
4. A mûsorszámokban tilos az öncélú káromkodás és a trágárság.
5. A gyermekeknek és a kiskorúaknak szóló mûsorokban különösen nagy figyelmet kell fordítani a helyes és szép be-
szédre

V.
A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrája, élete bemutatásának rendje, figyelemmel

a törvény 26. § (2) bekezdésében foglaltakra is

1. A mûsorszolgáltatás során teret kell engedni a nemzeti és etnikai kisebbségeket érintõ kérdéseknek.
2. A nemzeti és etnikai kisebbségekkel foglalkozó mûsorszámokban figyelmet kell fordítani a kisebbségi kultúrának, a
kisebbségi értékek megõrzésének.
3. A nemzeti és etnikai kisebbségeknek szóló mûsorszámokban lehetõség szerint biztosítani kell a saját anyanyelv hasz-
nálatát.

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

1. A Csillagpont Rádió mûsorai elõsegítik a kulturális, tudományos, világnézeti és vallási sokszínûséget.
2. A Csillagpont Rádió kiemelt helyet biztosít a nemzeti és egyetemes kultúra alkotásainak.
3. A Csillagpont Rádió a hallgatók ismereteinek bõvítése érdekében mûsoraiban rendszeresen beszámol a hazai és nem-
zetközi tudományos élet legújabb felfedezéseirõl, népszerûsíti a tudományos közgondolkodást.
4. Tudományos kérdésekben is lehetõséget kell adni az eltérõ álláspontok vélemények bemutatására.
5. A Csillagpont Rádió köteles mûsoraiban a vallások iránt tiszteletet és türelmet tanúsítani.
6. A mûsorszámokban nem hangozhat el világnézeti, illetve vallási meggyõzõdést sértõ vélemény, megjegyzés.
7. A vallási, hitéleti mûsorok – ideértve a szertartások közvetítését is – nem szolgálhatnak pártpolitikai propagandát és
nem irányulhatnak más egyházak, vallási vagy világnézeti meggyõzõdések ellen.
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VII.
A megkülönböztetõ jelzéssel ellátandó mûsorszámok közzétételi módja

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 kiskorúaknak szóló gyermek és ifjúsági mûsorok elõsegítik a szellemi, társadalmi, erkölcsi fejlõdését, a világ megis-
merését, 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 mûsorokban az erõszak öncélú alkalmazását mintaként bemutató, illetve a szexualitást öncélúan ábrázoló mûsorszá-
mot közzétenni tilos.
3. Kiskorú csak a törvényes képviselõje hozzájárulásával szerepeltethetõ a mûsorokban.
4. 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 reklám tényállításaiért – a tudatos félrevezetés kivételével – a mûsorszolgáltató e törvény szerint felelõsséggel nem
tartozik.
2. A Csillagpont Rádiónál 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 az öt percet.
3. A Csillagpont Rádiónál reklám csak mûsorszámok – összetett mûsorszámokban az egyes mûsorszámok – között tehe-
tõ közzé. A sport- és más olyan közvetítésekben, amelyekben természetes szünetek vannak, a reklám a részek között és a
szünetekben közzétehetõ.
4. A Csillagpont Rádió mûsorában alkoholtartalmú ital nem reklámozható.
5. A Csillagpont Rádió mûsorszámát nem támogathatja a fõ tevékenysége szerint alkoholtartalmú ital elõállítója és for-
galmazója.
6. A Csillagpont Rádióban rendszeresen szereplõ belsõ és külsõ munkatársak – a munkavégzésükre irányuló jogviszo-
nyuktól függetlenül – sem képben, sem hangban nem jelenhetnek meg mûsorszolgáltatónál reklámban, illetve politikai
hirdetésben.
7. Közszolgálati mûsorszolgáltatásban és a közmûsor-szolgáltatásban 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 Nemzeti ünnepek eseményeirõl, vallási és egyházi szertartásokról készített mûsorszámok közlését közvetlenül
megelõzõen és azt közvetlenül követõen reklám nem közölhetõ.
9. Burkolt, illetve tudatosan nem észlelhetõ reklám nem közölhetõ.
10. Lelkiismereti, illetõleg világnézeti meggyõzõdés reklám útján a mûsorszolgáltatásban nem terjeszthetõ.
11. A reklám tényállításainak valósnak és tisztességesnek kell lenniük.
12. Nem tehetõ közzé vallási vagy politikai meggyõzõdést sértõ reklám.
13. A reklám nem ösztönözhet az egészségre, a biztonságra és a környezetre ártalmas magatartásra.
14. Választási idõszakban az országgyûlési képviselõk, illetõleg a helyi, területi önkormányzati képviselõk és polgár-
mesterek választásáról, továbbá a kisebbségi önkormányzatok választásáról szóló törvények szabályai szerint lehet poli-
tikai hirdetést mûsorszolgáltatásban közzétenni. Választási idõszakon kívül politikai hirdetés kizárólag már elrendelt
népszavazással összefüggésben közölhetõ.
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15. A reklám nem szólíthat fel közvetlen formában kiskorúakat, hogy szüleiket vagy más felnõtteket játékok, illetve más
áru vagy szolgáltatás vásárlására vagy igénybevételére ösztönözzék A reklám a játék tényleges természetét és lehetõsé-
geit illetõen nem lehet félrevezetõ.
16. A reklám nem mutathat be kiskorút erõszakos helyzetben, és nem buzdíthat erõszakra.
17. A reklám nem építhet a kiskorúaknak a szüleik, tanáraik vagy más személyek iránti bizalmára, továbbá a kiskorúak
tapasztalatlanságára és hiszékenységére.
18. A reklám, a közérdekû közlemény, a jótékonysági felhívás és politikai hirdetés közzétételének megrendelõje, továb-
bá az, akinek ezek közzétételéhez érdeke fûzõdik, nem gyakorolhat szerkesztõi befolyást más mûsorszámok tartalmára.

X.
A közérdekû közlemények közzététele

1. A közérdekû közlemény az állami vagy helyi, területi önkormányzati feladatot ellátó szervezet, illetve természetes
személy kérésére és általa meghatározott tartalommal közzétett 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.
2. A Csillagpont Rádió a közérdekû közlemény, a jótékonysági felhívás és a politikai hirdetés tartalmáért e törvény sze-
rint felelõsséggel nem tartozik.
3. Közérdekû közlemény és jótékonysági felhívás közzétételekor annak forrását egyértelmûen meg kell nevezni.
4. A közérdekû közlemény közzétételéért a közmûsor-szolgáltató ellenszolgáltatást nem kérhet.
5. A közérdekû közlemény idõtartama a két percet nem haladhatja meg. A korlátozás nem vonatkozik a rendkívüli hely-
zetekben közzéteendõ szerinti közérdekû közleményre.
6. Közérdekû közlemény forrását mindig ellenõrizni kell, azokat kizárólag az erre illetékes szervektõl, annak felelõs
munkatársától, vagy hírügynökségtõl lehet elfogadni.

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

a mûsorkészítés és a mûsorszerkesztés elveinek meghatározásában való részvételük biztosítékai, tiszteletben
tartva az állampolgárok tájékozódási szabadsághoz való jogának érvényesülését

1. A mûsorkészítõ munkáját a jogszabályoknak megfelelõen, lelkiismerete és tudása szerint, függetlenül végzi.
2. A mûsorkészítéssel összefüggésben csak a felelõs szerkesztõ utasíthatja a mûsorkészítõt, valamint minden olyan eset-
ben, amikor kísérlet történik a mûsorkészítõi függetlenség megsértésére, a mûsorkészítõ köteles felettesét tájékoztatni.
3. A mûsorkészítõnek lehetõvé kell tennie például, hogy minden szereplõ kifejthesse a véleményét. A vélemény kinyil-
vánítása azonban nem lehet alkotmány- vagy törvénysértõ, nem sérthet személyiségi jogokat és nem lehet alkalmas a
személyek, nemek, népek, nemzetek, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, továbbá valamely egyház vagy val-
lási csoport elleni gyûlölet keltésére. A mûsorkészítõ felelõssége, hogy az ilyen véleménynyilvánítást – indokolt esetben
– akár technikai eszközökkel is megakadályozza.
4. A Csillagpont Rádió fõszerkesztõjének feladat ellátását munkaszerzõdés keretében szabályozza. A fõszerkesztõ a mû-
sorszolgáltatási jogosultsággal rendelkezõ cégtõl független. Döntéseit szabad akarata és legjobb szakmai tudása szerint
hozza.
5. A Csillagpont Rádió mûsorkészítõi a fõszerkesztõnek tartoznak felelõsséggel a mûsorukban elhangzottakkal kapcso-
latban.
6. A Csillagpont Rádió – a törvény kereti között – önállóan határozza meg a mûsorszolgáltatás tartalmát és azért felelõs-
séggel tartozik.
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XII.
A munkatársakra vonatkozó összeférhetetlenségi és magatartási szabályok, különös tekintettel a politikai

és hírmûsorokban foglalkoztatottakra

1. A Csillagpont Rádió politikai tájékoztató és hírszolgáltató mûsorszámaiban mûsorvezetõként, hírolvasóként, tudósí-
tóként rendszeresen közremûködõ munkatársak – a munkavégzésükre irányuló jogviszonyuktól függetlenül – mûsor-
szolgáltatónál politikai hírhez véleményt, értékelõ magyarázatot – kivéve a hírmagyarázatot – nem fûzhetnek.
2. A politikai és hírmûsorokban foglalkoztatottak pártban, illetõleg egyéb politikai mozgalomban tisztséget nem visel-
hetnek, a mûsorkészítés során a munkatársak kötelesek megfelelni sokoldalú tájékoztatás követelményének, így különö-
sen a mûsorkészítés során nem propagálhatnak valamilyen politikai, illetõleg világnézetet.
3. A Csillagpont Rádióban rendszeresen szereplõ belsõ és külsõ munkatársak – a munkavégzésükre irányuló jogviszo-
nyuktól függetlenül – sem képben, sem hangban nem jelenhetnek meg mûsorszolgáltatónál reklámban, illetve politikai
hirdetésben.

XIII.
A mûsorkészítési tevékenység szakmai szabályai

1. A Csillagpont Rádió 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.
2. A Csillagpont Rádió munkatársainak nagy része szerzõdéses jogviszony, kisebb része önkéntes munka keretében látja
el a mûsorkészítõi feladatokat.
3. A Csillagpont Rádió munkatársai kötelesek tiszteletben tartani az újságírói etika alapvetõ szabályait, továbbá a Mû-
sorszolgáltatási Szabályzatban megfogalmazott alapelveket. E szabályok ellen vétõket a fõszerkesztõ jogosult felelõs-
ségre vonni.
4. A felelõsségre vonás fokozatai:
a) szóbeli figyelmeztetés
b) írásbeli figyelmeztetés
c) határozott idejû mikrofontól eltiltás
d) mikrofontól történõ végleges eltiltás

XIV.
Egyéb rendelkezések

A Csillagpont Rádió megrendelései, továbbá a külsõ munkatársak megbízásai nem teremthetnek lehetõséget jogosulat-
lan elõnyszerzésre a közmûsor-szolgáltató alkalmazottai számára.
A Csillagpont Rádió kizárólag a jogszabályi feltételek betartásával jogosult saját alkalmazottaitól, munkatársaitól és
azok közvetlen hozzátartozóitól, illetõleg ezek tulajdonában lévõ vállalkozásoktól mûsorszámot megrendelni.

XV.
Mûsorstruktúra

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Betegeiért Alapítvány a 827/2010. (V. 5.) számú határozat alapján kötött mûsorszol-
gáltatási szerzõdésben foglaltak szerint szolgáltat mûsort.

Dr. Mátyás Lajos s. k.,
elnök

Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Betegeiért Alapítvány
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A Magyar Televízió Közalapítvány 2009. évi egyszerûsített éves beszámolója

1 ÁLTALÁNOS RÉSZ

A kiegészítõ melléklet a 2009. december 31-én lezárt mérleghez, melynek forint fõösszege 1 953 128 eFt és eredményki-
mutatáshoz, melynek mérleg szerinti eredménye 40 582 eFt nyereség. A tárgyév 2009. január 1-je és 2009. december
31-e közötti idõszakot fedi le. A magyarázatok és a táblázatok az egyszerûsített éves beszámoló szerves részét képezik.

A Közalapítvány bejegyzett székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 17.

A Közalapítvány jegyzett tõkéje: 15 000 eFt.

MTV Közalapítvány, mint alapító, az MTV Zrt. alaptõkéjét befektetésként könyveli.

A MTV Közalapítvány 2006. június 1-jétõl 10 fõ, 2009. május 11-tõl 15 fõs elnökségi taggal látja el feladatát. A Kuratórium-
ba delegált társadalmi kurátorok létszáma 21 fõ, akiknek megbízatása egy évig szól.

A Közalapítvány tevékenységének ellenõrzését 3 fõs Ellenõrzõ testület látja el.

Az éves beszámoló aláírására dr. Czeglédi László, (1025 Budapest, Vérhalom utca 5.) a Közalapítvány elnöke jogosult.

A Közalapítvány könyvvizsgálója: Leitner + Leitner Audit Kft. (1027 Budapest, Kapás u 6–12.), személy szerint Siklós
Márta bejegyzett könyvvizsgáló (kamarai engedély száma: 003610). A Közalapítvány a 2009. évi könyvvizsgálatáért
750 000 Ft + áfát fizet.

A Közalapítvány könyvelését a Kontir-System Kft. (1225 Budapest, Tenkes u.9., Mihalcsik Éva mérlegképes regisztrá-
ciós száma 154224) végzi.

2 SZÁMVITELI POLITIKA

1.1 Az elszámolás alapja

A Közalapítvány egyszerûsített éves beszámolót készít a magyar számviteli törvénnyel összhangban, és könyveit a ket-
tõs könyvvitel szabályai szerint vezeti. A beszámoló készítésének idõpontja a tárgyévet követõ év március 31-ei napja.

Az éves beszámoló a magyar számviteli törvénnyel összhangban a bekerülési költség elvének alkalmazásával készült. A
közalapítvány konszolidált beszámoló készítésére nem kötelezett. Az adatok ezer Ft-ban vannak kifejezve.

1.2 A számviteli politika fõbb elemei

A Közalapítvány a 2000. évi C. számviteli törvénnyel és az 1997. évi CXLIV. gazdasági közalapítványokról és az 1996.
évi LXXXI. társasági adóról szóló jogszabályok elõírásai szerint végzi tevékenységét.

A Közalapítvány a számviteli törvénnyel összhangban kialakította a pénzkezelési, leltározási, eszköz és forrás értékelési
szabályzatát.

A Közalapítvány rögzítette számviteli politikájában, hogy a vállalkozás folytatásának elvébõl kiindulva biztosítani kell a (tel-
jesség, valódiság, világosság, összemérés, folytonosság, következetesség, óvatosság, bruttó elszámolás, egyedi értékelés, az
idõbeli elhatárolás, a tartalom elsõdlegessége a formával szemben, a lényegesség és a költség-haszon összevetés) számviteli
alapelvek érvényesülését.

Lényegesnek minõsül a beszámoló szempontjából minden olyan információ, amelynek elhagyása vagy téves bemutatása
befolyásolja a felhasználók döntéseit.

Az ellenõrzés, önellenõrzés során jelentõs összegû hibának minõsül a mérleg fõösszegének 2%-át meghaladó hiba. Az
ezen összeget meghaladó hiba esetén azokat harmadik oszlopban kell bemutatni az éves beszámolóban az elõzõ évi ada-
tok mellett.
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1.3 Immateriális javak és tárgyi eszközök

A Közalapítvány mûködéséhez szükséges, 2009 elõtt beszerzett tárgyi eszközök (bútor, irodai eszközök és felszerelé-
sek) tulajdonosa az MTV Zrt. Ennek következtében nyilvántartásuk, leltározásuk, az értékcsökkenés elszámolása az
MTV Zrt.-t terheli.

A tárgyi eszközök leltározása az Alapítványnál levõ mennyiségi nyilvántartás – mely tartalmazza az eszközök elhelyezé-
sét és használóinak nevét – alapján tényleges felvétellel készül.

Az immateriális javak és tárgyi eszközök a mérlegben elõállítási, illetve beszerzési költségen halmozott értékcsökkenéssel
csökkentve kerülnek kimutatásra. Az értékcsökkenés kiszámítása a lineáris módszer alkalmazásával történik, az eszközök ér-
tékének a várható hasznos élettartam alatt történõ leírásához szükséges értékcsökkenési kulcsok alapján.

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök leírásának várható idõtartama a következõ:

Szoftverek 3 év
Mûszaki berendezések 7 év
Gépjármûvek 5 év
Egyéb berendezések 3 év

A kis értékû eszközök 100 000 Ft értékhatárig egy összegben, használatbavételkor kerülnek leírásra.

1.4 Készletek

A vásárolt készletek beszerzési költségen azonnali felhasználásként kerülnek elszámolásra.

2 A Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

2.1 ESZKÖZÖK

2.1.1 Befektetett eszközök

Immateriális javak

A Közalapítvány immateriális javainak beszerzése és értéke 2009. évben a következõképpen alakult:

Nyitó állomány Növekedés Csökkenés Záró állomány

Bruttó érték

Alapítás-átszervezés 0 0 0 0

Vagyoni értékû jogok 0 2 092 0 2092

Szellemi termékek 0 0 0 0

Bruttó érték összesen 0 2 092 0 2 092

Értékcsökkenés

Alapítás-átszervezés 0 0 0 0

Vagyoni értékû jogok 0 –1 425 0 –1 425

Szellemi termékek 0 0 0 0

Értékcsökkenés összesen 0 –1 425 0 –1 425

Nettó érték 0 507 0 507

A tárgyévben beszerzett szoftverek után a számviteli törvénynek megfelelõen értékcsökkenés elszámolása megtörtént.
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Tárgyi eszközök

A tárgyi eszközök értéke év közben az alábbiak szerint alakult:

Nyitó állomány Növekedés Kivezetés Záró állomány

Bruttó érték
Ingatlanok 0 0 0 0
Mûszaki gépek, berendezések 0 0 0 0
Egyéb berendezések, jármûvek 160 9 203 0 9 363
Beruházások 0 0 0 0
Bruttó érték összesen 160 9 203 0 9 363
Értékcsökkenés
Ingatlanok 0 0 0 0
Mûszaki gépek, berendezések 0 0 0 0
Egyéb berendezések, jármûvek 0 –2 373 0 –2 373
Értékcsökkenés összesen 0 –2 373 0 –2 373
Nettó érték 160 6 990 0 6 990

A Közalapítvány az MTV Zrt. tulajdonában lévõ tárgyi eszközökrõl mennyiségi és értékbeli nyilvántartást vezet.

A Közalapítvány tárgyévben saját használatára és saját tulajdonába irodai eszközöket és számítástechnikai eszközöket
vásárolt, melyek üzembe helyezése után a számviteli törvénynek megfelelõen értékcsökkenést számolt el. A tulajdoná-
ban lévõ eszközrõl mennyiségi és értékbeli nyilvántartást vezet.

A Kuratórium tulajdonát képezi 1 db képzõmûvészeti alkotás, az értéke 160 eFt, mely után écs nem számolható el.

Befektetett pénzügyi eszközök

2008. 2009.

Befektetett pénzügyi eszközök 1 200 000 1 200 000
Összesen 1 200 000 1 200 000

A Közalapítvány alapítója és egyedüli tulajdonosa a Magyar Televízió Zrt.-nek. Ezt a tulajdoni viszonyt 1 db névre szó-
ló, forgalomba nem hozható részvény testesíti meg, melyet az Alapító befektetésként könyveli. Az MTV Zrt. alaptõkéjét
a veszteséges gazdálkodás során elvesztette, ennek során alakult ki a részvény jelenlegi 1 200 000 eFt-os értéke.

2.1.2 Pénzeszközök

2008. 2009.

Magyar Államkincstár 28 232 745 295
Pénztár 3 518 336
Összesen 31 750 745 631

2.1.3 Aktív idõbeli elhatárolások

2008. 2009.

Árbevétel elhatárolása 0 0
Költségek elhatárolása 6 0
– Complex Kiadó JOGTÁR elõfizetése 6 0
Összesen 6 0

2009. évben nincs aktív idõbeli elhatárolás.
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2.2 Források

2.2.1 Saját tõke

Nyitás Felosztás Eredmény Zárás

Jegyzett tõke 15 000
Tõketartalék
Eredménytartalék / MTV KA 1 371 –10 622 –9 251
Eredménytartalék 1 200 000 1 200 000
Lekötött tartalék 0 0
Tárgyévi eredmény –10 622 10 622 40 582 40 582
Összesen 1 205 749 0 40 582 1 246 331

2009. évi eredménytartalék nyitása tartalmazza:
– az MTV Közalapítvány 2001. és 2002. évben átmenetileg lekötött szabad pénzeszközök hozamát, és a 2007. évi

971 eFt veszteség eredményét, melynek együttes összege:1371 eFt,
– az MTV Zrt. alapító vagyona (tõkevesztés után): 1 200 000 eFt.

2.2.2 Kötelezettségek

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 2008. 2009.

TB és költségvetési kötelezettség 8 582 7 302
Szállítói kötelezettség 761 3 338
MTV Zrt. állami támogatás 16 824 694 707
Összesen 26 167 705 347

A 2009. év végéig keletkezett kötelezettségek 2010. január hónapban kiegyenlítésre kerültek.

2.2.3 Passzív idõbeli elhatárolások

Tárgyévet terhelõ költségek elhatárolása 2008. 2009.

Banki kamat 16 0
Jogi tanácsadás 206
2009. évi könyvvizsgálat 900
Könyvelési számviteli szolgáltatás 344
Összesen 16 1 450

3 AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

3.1 Egyéb bevételek

Egyéb bevételek 2008. 2009.

Központi költségvetési támogatásból / Üzembentart.díj 149 620 249 367
APEH beszedésbõl származó Üzembenntartási díj 5 414 8 192
Egyéb 6
Összesen 154 659 257 565

Az MTV Közalapítvány a mûködésének fedezetét a Mûsorszolgáltatási Alaptól kapja.
Ez az összeg a központi költségvetésbõl származik, melynek az összege fix 20 780 eFt/hó és az APEH által beszedett
Üzemeltetési díj havi összegébõl származik, melynek összege havonta változó. Az üzemben tartási díj havi összege je-
lentõsen emelkedett az elõzõ évhez képest, az eltérés havi összege 8 312 eFt/ hó, ez az összeg a törvény által biztosított
3%-os kiegészítést jelent, amely lehetõvé tette a megtakarítást.
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3.2 Rendkívüli bevétel

Rendkívüli bevétel 2008. 2009.

Pályázati anyag 4 440 960

Összesen 4 440 960

MTV Zrt. elnöki posztjára kiírt pályázatért befizetett összeg.

3.3 Ráfordítások

2008. 2009.

Anyagköltség 1 173 4 730
Igénybe vett szolgáltatások 17 953 26 096
Egyéb szolgáltatások 860 265
Bér és egyéb jövedelem 117 110 141 757
Személyi jellegû kifizetés 3 034 6 305
Bérjárulékok 29 560 34 978
Értékcsökkenési leírás 28 3 812
Egyéb ráfordítások 3 0
Összesen 169 721 217 943

Tárgyévben a Közalapítvány feszített költséggazdálkodás mellett mûködött.
A költségek és ráfordítások nem lépték túl a költségvetésben tervezett költségek értékét. A tárgyévben bekövetkezett
áfaemelés 5%-al megemelte a tényleges költségeket. Az anyagköltség tartalmazza a tárgyévben bekövetkezett
költözködés költségeit is.
A munkabérnél mutatkozó emelkedés az inflációt követõ béremelésbõl és +1 fõ létszámbõvítésbõl fakad. A tiszteletdíjak
és a költségtérítések megnövekedett értékének az oka, hogy május 29-étõl +1 fõ elnökségi taggal többen vesznek részt a
Kuratórium feladatának ellátásában.

3.4 Eredmény

Eredmény 2008. 2009.

Összesen -10 622 40 582

4 BEFOLYT ÉS TOVÁBBKÜLDÖTT TÁMOGATÁSOK

Hónap APEH Üzemben tart. Üzembentartási díj
Állami

támogatás
MTM-SBS

MTV Zrt. MTV KA MTV Zrt. Különbség MTV KA MTV KA MTV Zrt.

január 30 436 711 456 550 830 440 168 783 152 831 223 320 20 780 583 609 684 500

január 12 663 190

február 26 857 259 671 431 830 182 151 1 041 169 831 223 320 20 780 583 514 336 500

március 30 264 548 756 614 830 263 357 959 963 831 223 320 20 780 583 417 922 500

április 32 883 596 822 090 830 328 405 894 915 831 223 320 20 780 583 417 922 500

május 25 006 213 625 155 830 326 526 896 794 831 223 320 20 780 583 417 922 500

június 27 916 088 697 902 830 332 069 891 251 831 223 320 20 780 583 417 923 000 1 342 174 023

július 24 909 384 622 734 829 390 478 1 832 842 831 223 320 20 780 583 417 923 000

augusztus 28 458 935 711 474 830 332 764 890 556 831 223 320 20 780 583 478 142 000

szeptember 26 954 163 673 854 830 287 466 935 854 831 223 320 20 780 583 977 108 000

október 31 509 289 787 732 829 939 275 1 284 045 831 223 320 20 780 583 678 142 000

november 30 563 681 764 092 830 145 607 1 077 713 831 223 320 20 780 583 278 141 500

december 24 093 642 602 341 830 603 997 619 483 831 223 480 20 780 583 278 141 500

december 25 005 666 669 700 000

339 866 172 8 192 159 9 962 572 263 12 107 737 9 974 680 000 249 366 996 6 573 009 500 1 342 174 023
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5 EGYÉB

A Közalapítvány törvényi kötelessége szerint az elõzõ évek veszteségeivel csökkentett megtakarítást, 31 331 eFt-ot, a
mérleg elfogadását követõen, az MTV Zrt. rendelkezésére átutalni köteles.

Budapest, 2010. március 31.

Dr. Czeglédi László s. k., Mihalcsik Éva s. k.,
elnök fõkönyvelõ

2009. december 31. Adatok E Ft-ban

Sor-

szám
A tétel megnevezése Elõzõ év

Elõzõ év(ek)
módosításai

Tárgyév

a b c d e

1 I. Értékesítés nettó árbevétele 0
2 II. Aktivált saját teljesítmények értéke
3 III. Egyéb bevételek 154 659 257 565
4 Ebbõl: – támogatás 154 659 257 565
5 – alapítói
6 – központi költségvetés 154 659 257 565
7 – helyi önkormányzat
8 – társadalombiztosítás
9 – egyéb, ebbõl 1% 0

10 IV. Pénzügyi mûveletek bevételei
11 V. Rendkívüli bevételek 4 440 960
12 Ebbõl: – támogatás 4 440 960
13 – alapítói
14 – központi költségvetés
15 – helyi önkormányzat
16 – társadalombiztosítás
17 – egyéb 4 440 960
18 VI. Tagdíj
19 A. ÖSSZES BEVÉTEL (I±II+III+IV+V+VI) 159 099 258 525
20
21 VII. Anyagjellegû ráfordítások 19 986 31 091
22 VIII. Személyi jellegû ráfordítások 149 704 183 040
23 IX Értékcsökkenési leírás 28 3 812
24 X. Egyéb ráfordítások 3
25 XI. Pénzügyi mûveletek ráfordításai
26 XII. Rendkívüli ráfordítások
27 B. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS ( VII+VIII+IX+X+XI+XII) 169 721 0 217 943
28 C. ADÓZÁS ELÕTTI EREDMÉNY (±A±B) -10 622 40 582
29 XIII. Adófizetési kötelezettség
30 D. JÓVÁHAGYOTT OSZTALÉK 0
31 E. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ( C-I-D) –10 622 40 582
32
33 Továbbutalási céllal kapott támogatás 19 267 628 0 18 260 493
34 Továbbutalt támogatás 19 253 858 17 565 786

Dr. Czeglédi László s. k.,
elnök
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Pályázati felhívás felsõoktatási intézmények vezetõi és oktatói
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.

A PANNON EGYETEM
pályázatot hirdet a
GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR
Alkalmazott Gazdaságtan Tanszékére
tanszékvezetõi tisztség betöltésére

A kinevezett tanszékvezetõ feladata: az alkalmazott gazdaságtan különbözõ területeihez (mint például a vállalati gazda-
ságtan, a marketing vagy a média-gazdaságtan) tartozó tárgyak oktatásának szervezése, szakmai irányítása, a tanszék ok-
tatási tevékenységéhez szervesen hozzá tartozó szakszemináriumi képzés és posztgraduális szakirányú továbbképzés
szervezése, a Gazdálkodási és menedzsment alapszak irányítása és fejlesztése, valamint az Egyetem TV irányítása.
Kutatási területen központi feladata a vállalat- és média-gazdaságtani témakörökben folyó kutatási munkák irányítása és
a kutatási témákhoz kapcsolódó PhD-hallgatók témavezetése. Tudományos munkásságát a tanszék által mûvelt kutatási
területeken fejtse ki. Fordítson kiemelt figyelmet a tanszék publikációs tevékenységének fejlesztésére a minõségi szem-
pontok elõtérbe helyezésével.
A megbízás idõszakában a tanszékvezetõ kiemelt feladata a munkatársak szakmai fejlõdésének irányítása, különösen a
PhD-fokozatok megszerzésének ösztönzése, a tanszéki kutatásokhoz szükséges gazdasági háttér megteremtése.
A pályázó rendelkezzék a tanszék profiljához kapcsolódó tudományterületen tudományos fokozattal, felsõoktatásban
szerzett hosszabb oktatói gyakorlattal, legalább két idegen nyelvbõl államilag elismert középfokú komplex nyelvvizsgá-
val, jelentõs hazai és nemzetközi kapcsolatokkal, publikációs tevékenységgel.
A tanszékvezetõi megbízás 2011. január 1-jétõl legfeljebb 3 évre szól. A pályázat elbírálására legkésõbb 2010. novem-
ber 30-ig kerül sor.
A pályázat benyújtási határideje: a megjelenéstõl számított 40 napon belül.
A pályázathoz szükséges formanyomtatványok és további információk a Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságon
beszerezhetõk [8200 Veszprém, Egyetem u. 10., (88) 624-236].

GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR
Turizmus Tanszékére
tanszékvezetõi tisztség betöltésére

A kinevezett tanszékvezetõ feladata: a turizmussal kapcsolatos ismeretek oktatásának szervezése és szakmai irányítása, a
tanszék oktatási tevékenységéhez szervesen hozzá tartozó szakszemináriumi és tanfolyami képzés szervezése, a Turiz-
mus-vendéglátás alapszak szakvezetõi feladatainak ellátása, a Turizmus-menedzsment mesterszak minõségi feltétel-
rendszerének továbbfejlesztése, az idegen nyelvû képzési kínálat bõvítése.
Kutatási területen központi feladata a turizmus témakörében folyó kutatási és fejlesztési munkák irányítása és a kutatási
témákhoz kapcsolódó nemzetközi konferenciák szervezése. Tudományos munkásságát a tanszék által mûvelt kutatási
területeken fejtse ki.
A megbízás idõszakában a tanszékvezetõ kiemelt feladata a munkatársak szakmai fejlõdésének irányítása, tudományos
pályafutásának támogatása, a tanszéki kutatásokhoz szükséges gazdasági háttér megteremtése.
A pályázó rendelkezzék a tanszék profiljához kapcsolódó tudományterületen tudományos fokozattal, felsõoktatásban
szerzett hosszabb oktatói gyakorlattal, legalább egy idegen nyelvbõl államilag elismert középfokú komplex nyelvvizs-
gával, jelentõs hazai és nemzetközi kapcsolattal, publikációs tevékenységgel, releváns projekttapasztalatokkal.
A tanszékvezetõi megbízás 2011. január 1-jétõl legfeljebb 5 évre szól.
A pályázat elbírálására legkésõbb 2010. november 30-ig kerül sor.
A pályázat benyújtási határideje: a megjelenéstõl számított 40 napon belül.
A pályázathoz szükséges formanyomtatványok és további információk a Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságon
beszerezhetõk [8200 Veszprém, Egyetem u. 10. (88) 624-236].
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GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR
Nagykanizsai Kampuszára
teljes munkaidejû egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata elsõsorban a Gazdasági jog, Haladó gazdasági jog, valamint Nemzetközi jog
tantárgyak magyar nyelvû, továbbá igény esetén angol nyelvû oktatása. Vegyen részt a képzési programok továbbfej-
lesztésében, kapcsolódjon be a kampuszon folyó kutatásokba, valamint építsen ki nemzetközi hallgatói–oktatói
kapcsolatokat.

A pályázó rendelkezzék jogi és közgazdasági egyetemi végzettséggel, valamint PhD-fokozattal, az oktatandó tárgyak té-
makörében szerzett kutatási és oktatási tapasztalattal, továbbá angol és német nyelvbõl államilag elismert középfokú
komplex nyelvvizsgával. A munkakör betöltéséhez elõnyt jelent: nemzetközi hallgatói-oktatói kapcsolatok kiépítésében
szerzett tapasztalat, hallgatóorientáltság, kreativitás, felelõsségérzet, produktivitás, elkötelezettség.
A kinevezés 2010. október 1-jétõl határozatlan idõre szól.
A pályázat elbírálására legkésõbb 2010. szeptember 30. napjáig kerül sor.
A pályázat beadási határideje: a megjelenéstõl számított 40 napon belül.
A pályázathoz szükséges formanyomtatványok és további információk a Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságon
beszerezhetõk [8200 Veszprém, Egyetem u. 10. (88) 624-236].

Dr. Rédey Ákos 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
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
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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

Jenõ Község
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
8146 Jenõ,
Batthyány u. 53.
Tel./fax: (22) 590-004

Napközi Otthonos
Óvoda
8146 Jenõ,
Andrássy u. 3.
Óvodavezetõ

A Közokt.tv., a Kjt. és
a Korm. rendelet elõ-
írásai szerint (szakirá-
nyú egyetemen vagy
fõiskolán szerzett óvo-
dapedagógusi v., 5 év
szgy.
Elõny: vgy.

ÁEI: 2010. aug. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Pbhi: 2010. jún. 25.
Pehi: 2010. júl. 25.
Juttatás: vp.
A pályázathoz csatolni kell: isko-
lai végzettséget igazoló om., b.,
vpr., kézzel írott szakmai ön.
Pc.: Varga István polgármester
A KSZK honlapján történõ köz-
zététel idõpontja: 2010. máj. 25.

Mesztegnyõ és Gadány
Községi
Önkormányzatok
Képviselõ-testületei
8716 Mesztegnyõ,
Szabadság tér 6.
Tel.: (85) 329-147
Fax: (85) 329-308

Mesztegnyõi Óvoda
8716 Mesztegnyõ,
Kossuth L. u. 35.
Óvodavezetõ
(teljes munkaidõ)

Lf.: magasabb vezetõi
(óvodavezetõ) megbí-
zással kapcsolatos fel-
adatok ellátása.

Felsõfokú szakirányú
iskolai v., pedagógus
szakvizsga, legalább
5 év óvodapedagógus
munkakörben szerzett
szgy., 18. életév betöl-
tése, magyar állampol-
gárság, büntetlen
elõélet, vagyonnyilat-
kozat-tételi eljárás le-
folytatása.
Elõny: vgy.

ÁEI: 2010. aug. 1.
A megbízás 2015. júl. 31-ig szól.
Határozatlan idejû közalkalma-
zotti jogviszony.
Pbhi: a KSZK honlapján történõ
közzétételtõl számított 30. nap.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje: a Korm. rendeletben meg-
határozott véleményezési eljárást
követõ, szóbeli meghallgatás utá-
ni döntés.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell: kép-
zettséget igazoló om., részletes
szakmai ön., vpr. a szakmai hely-
zetelemzésre épülõ fejlesztési el-
képzeléssel, b., adatvédelmi
nyilatkozat.
A pályázatot „Óvodavezetõ”
megjelöléssel kell benyújtani.
Pc., f.: Mesztegnyõ község pol-
gármestere
www.mesztegnyo.hu
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1 2 3 4

Szentkirályszabadja
Község
Önkormányzata
8225 Szentkirály-
szabadja,
Petõfi u. 12.
Tel./fax: 88/599-310,
88/599-320

Szivárvány Óvoda
8225 Szentkirály-
szabadja,
József Attila u. 6.
Óvodavezetõ
(teljes munkaidõ)

Lf.: az intézmény tör-
vényes mûködésének
biztosítása, a pedagógi-
ai munka szakmai irá-
nyítása, a pedagógiai
program megvalósulá-
sának biztosítása, az in-
tézményi költségvetés
betartása, munkáltatói,
vezetõi jogok gyakorlá-
sa, személyügyi és gaz-
dasági feladatok
ellátása.

Fõiskolai v., legalább
5 év szgy., vagyonnyi-
latkozat-tételi eljárás
lefolytatása, pedagógus
szakvizsga, büntetlen
elõélet.
Elõny: legalább 1-3 év
vgy., MS Office isme-
retek.
Elvárt kompetenciák:
kiváló szintû határo-
zott, a szakmai munka
terén igényes, precíz,
pontos, problémameg-
oldás és konfliktuske-
zelés.

ÁEI: 2010. aug. 13.
A megbízás 2015. júl. 31-ig szól.
Határozatlan idejû közalkalma-
zotti jogviszony.
Pbhi: 2010. jún. 28.
Pehi: 2010. aug. 10.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell: szak-
mai ön., szakmai, vezetõi prog-
ram, végzettséget igazoló om., b.,
adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni a pá-
lyázati adatbázisban szereplõ azo-
nosító számot: 1433/2010.,
valamint a munkakör megnevezé-
sét: óvodavezetõ.
Szentkirályszabadja Község
Önkormányzata fenntartja magá-
nak a pályázat eredménytelenné
nyilvánításának jogát.
Pc., f.: Iványi András
polgármester

Iskolaigazgató

Levendula Mûvészeti
Egyesület
7020 Dunaföldvár,
Sóház u. 14.
Tel.: 06 (30) 655-6477

Igazgató

(A munkavégzés hely-
színe változó, Duna-
földvár és 40 km-es
körzete.)

Felsõfokú képesítés,
pedagógus munkakör
betöltéséhez szükséges
iskolai v., vagy/és
szakképzettség, peda-
gógus szakvizsga,
szgy., magyar állam-
polgárság, büntetlen
elõélet, cselekvõképes-
ség.

ÁEI: 2010. szept. 1.
Alkalmazás módja: munka-
viszony.
Pbhi: 2010. júl. 31.
Pehi: 2010. augusztus.
Pc.: Levendula Mûvészeti
Egyesület
7020 Dunaföldvár,
Pf. 29.

Mesztegnyõ és Gadány
Községi
Önkormányzatok
Képviselõ-testületei
8716 Mesztegnyõ,
Szabadság tér 6.
Tel.: (85) 329-147
Fax: (85) 329-308

Ladi János Általános
Iskola
8716 Mesztegnyõ,
Kossuth L. u. 33.
Igazgató
(teljes munkaidõ)

Lf.: magasabb vezetõi
(iskolaigazgatói) meg-
bízással kapcsolatos
feladatok ellátása, krea-
tív intézményfejlesztés.

Felsõfokú szakirányú
iskolai v., pedagógus
szakvizsga, másodszor
és további alkalommal
történõ megbízás ese-
tén a pedagógus szak-
vizsga keretében
szerzett intézményve-
zetõi szakképzettség,
legalább 5 év pedagó-
gus munkakörben szer-
zett szgy., 18. életév

ÁEI: 2010. aug. 1.
A megbízás 2015. júl. 31-ig szól.
Határozatlan idejû közalkalma-
zotti jogviszony.
Pbhi: a KSZK honlapján történõ
közzétételtõl számított 30. nap.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje: a Korm. rendeletben meg-
határozott véleményezési eljárást
követõ, szóbeli meghallgatást utá-
ni döntés.
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betöltése, magyar ál-
lampolgárság, büntet-
len elõélet,
vagyonnyilatkozat-téte-
li eljárás lefolytatása.
Elõny: vgy.

Juttatás: ill. Kjt. szerint, igény
esetén szl. Mesztegnyõn.
A pályázathoz csatolni kell: kép-
zettséget igazoló om., részletes
szakmai ön., vpr. a szakmai hely-
zetelemzésre épülõ fejlesztési el-
képzeléssel, b., adatvédelmi
nyilatkozat.
A pályázatot „Iskolaigazgató”
megjelöléssel kell benyújtani.
Pc., f.: Mesztegnyõ község
polgármestere
www.mesztegnyo.hu

Nagyrécse, Nagybakó-
nak, Kisrécse, Csapi,
Zalasárszeg, Zalaújlak
Községi
Önkormányzatok
Képviselõ-testületei
8756 Nagyrécse,
Kossuth u. 48.
Tel.: (93) 371-001
Fax: (93) 271-466

Körzeti Általános Isko-
la és Napközi Otthonos
Óvoda
8756 Nagyrécse,
Haladás u. 4.
Igazgató
(teljes munkaidõ)

Lf.: az intézményfenn-
tartói társulásban önál-
lóan mûködõ és
gazdálkodó intézmény
nevelõ-oktató munkájá-
nak irányítása, ellenõr-
zési, munkáltatói,
vezetõi, szakmai, gaz-
dálkodási és alapító ok-
irat szerinti feladatok
ellátása, kapcsolattartás
a fenntartóval.

Általános iskolában pe-
dagógus munkakör be-
töltéséhez szükséges
fõiskolai v., pedagógus
szakvizsga, vagyonnyi-
latkozat-tételi eljárás
lefolytatása, legalább
5 év pedagógus munka-
körben szerzett szgy.,
5 év vgy., magyar ál-
lampolgárság,
cselekvõképesség, bün-
tetlen elõélet.
Elvárt kompetenciák:
határozott, együttmû-
ködõ, a szakmai munka
terén igényes, precíz,
pontos, kiváló problé-
mamegoldó és konflik-
tuskezelõ készség.

ÁEI: a pályázatok elbírálását kö-
vetõen azonnal.
A megbízás 2015. aug. 15-ig,
5 évre szól.
Határozatlan idejû közalkalma-
zotti jogviszony.
Pbhi: a KSZK honlapján történõ
közzétételtõl számított 30. nap.
Pehi: 2010. okt. 30.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje: a beérkezett érvényes pá-
lyázatokat a hatályos jogszabá-
lyok szerint a pályázati eljárásban
részt vevõ szervezetek vélemé-
nyezik, ezt követõen Nagyrécse,
Nagybakónak, Kisrécse, Csapi,
Zalasárszeg, Zalaújlak Községi
Önkormányzatok Képviselõ-tes-
tülete dönt.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell: b.,
vpr. a szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzeléssel,
szakmai ön., végzettséget igazoló
om., adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot 1 példányban, kizá-
rólag postai úton, zárt borítékban,
papíralapon, „Körzeti Általános
Iskola és Napközi Otthonos
Óvoda igazgatói pályázat”
megjelöléssel kell benyújtani.
A pályázat kiírója az eredményte-
lenné nyilvánítás jogát fenntartja.
Pc.: Nagyrécse Község Önkor-
mányzata
f.: Hegedûs György polgármester
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Szalaszend Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
3863 Szalaszend,
Jókai u. 37.
Tel.: (46) 570-211

Általános Iskola
3863 Szalaszend,
József Attila u. 7/A.
Igazgató

Fõiskolai v., 5 év szgy.
Elõny: vgy., pedagógus
szakvizsga.

ÁEI: 2010. aug. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Pbhi: az Oktatási és Kulturális
Közlönyben való megjelenéstõl
számított 30 napon belül.
Pehi: a benyújtás határidejétõl
számított 30. nap.
Juttatás: ill., p. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell: b.,
szakmai ön., vpr.
Pc.: Szalaszend Község Önkor-
mányzatának Képviselõ-testülete

Egyéb vezetõ

Hajdúdorog Város
Önkormányzata
4087 Hajdúdorog,
Tokaji út 4.
Tel.: (52) 572-135
Fax: (52) 572-054

Gyermekjóléti
és Családsegítõ
Szolgálat
4087 Hajdúdorog,
Nánási út 19.
Intézményvezetõ

Az 1/2000. (I. 7.)
SzCsM rendelet és a
15/1998. (IV. 30.) NM
rendeletnek megfelelõ
szakirányú felsõfokú
v., a szociális ellátás,
gyermekvédelem, illet-
ve a közoktatás terüle-
tén végzett
munkakörben szerzett
legalább 5 év szgy.,
büntetlen elõélet.

ÁEI: 2011. jan. 1.
A megbízás 2015. dec. 31-ig,
5 évre szól.
Pbhi: a KSZK honlapján történõ
közzétételtõl számított 30. nap.
Pehi: a képviselõ-testület 2010.
novemberi ülésén.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell: szak-
mai ön., vpr. a szakmai helyzet-
elemzésre épülõ fejlesztési
elképzeléssel, felsõfokú végzett-
séget, szgy-t igazoló hiteles om.,
b., a 257/2000. (XII. 26.) Korm.
rend. 1/A. § (7) bekezdés d) és
e) pontjában részletezett nyilatko-
zatok.
Pc.: Hajdúdorog Város Polgár-
mesteri Hivatala
f.: Czifráné dr. Urgyán Ilona
jegyzõ

Téti Kistérség Sokoró-
aljai Önkormányzatai-
nak Többcélú
Társulása
9100 Tét,
Fõ u. 94.
Tel.: (96) 561-008
Fax: (96) 461-218

Téti Kistérség Egysé-
ges Pedagógiai Szak-
szolgálati Intézménye
9135 Rábaszentmihály,
Béke út 37.
Intézményvezetõ
(teljes munkaidõ)

Lf.: a közoktatási intéz-
mény vezetõje felelõs
az intézmény szakszerû
és törvényes mûködé-
séért, a költséghaté-
kony gazdálkodásért,

Fõiskolai v., képesítési
követelmények a
14/1994. MKM rende-
let 3. § és 26. §-a alap-
ján, elsõ megbízás
esetén pedagógus szak-
vizsga, másodszor és
további alkalommal
történõ megbízás ese-
tén pedagógus szak-
vizsga keretében
szerzett intézményve-
zetõi szakképzettség
[a Közokt.tv. 18. § a) és
b) bekezdése alapján],

ÁEI: 2010. aug. 16.
A megbízás 2015. aug. 15-ig szól.
Határozatlan idejû közalkalma-
zotti jogviszony.
Pbhi: 2010. jún. 15.
Pehi: 2010. júl. 30.
Juttatás: ill. Kjt. szerint, valamint
a mindenkor hatályos cafetéria
szabályzat rendelkezései az irány-
adók.
A pályázathoz csatolni kell: rész-
letes szakmai ön., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési
elképzeléssel, szakképzettséget
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gyakorolja a munkálta-
tói jogokat az intéz-
mény dolgozói felett,
és dönt az intézmény
mûködésével kapcso-
latban minden olyan
ügyben, amelyet jog-
szabály nem utal más
hatáskörébe.

legalább 5 év szgy.,
felhasználói szintû MS
Office (irodai alkalma-
zások), felhasználói
szintû internetes alkal-
mazások, felhasználói
szintû levelezõ rend-
szerek (Lotus Notes,
Outlook), B kategóriás
jogosítvány, magyar ál-
lampolgárság, cselek-
võképesség, büntetlen
elõélet, saját gépkocsi.
Elõny: egyetemi v.,
pszichológus v., szak-
szolgálati intézménynél
szerzett vgy.

igazoló hiteles om., pedagógus
szakvizsga, vagy azzal egyenérté-
kû vizsga meglétét igazoló hiteles
om., b., adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni a pá-
lyázati adatbázisban szereplõ azo-
nosító számot: 91-1/2010.,
valamint a munkakör megnevezé-
sét: Intézményvezetõ (magasabb
vezetõ).
Pc.: Téti Kistérség Sokoróaljai
Önkormányzatainak Többcélú
Társulása
f.: Tóth Márta közszolgáltatási
referens
www.sokoroalja.hu

Zala Megyei
Közgyûlés
8900 Zalaegerszeg,
Kosztolányi u. 10.
Tel.: (92) 500-701
Fax: (92) 500-777

Zala Megyei Területi
Gyermekvédelmi Szak-
szolgálat
8800 Nagykanizsa,
Petõfi S. út 5.
Igazgató
(teljes munkaidõ)

Lf.: a Zala megyei terü-
leti gyermekvédelmi
szakszolgáltatás, neve-
lõszülõi hálózat, speci-
ális lakásotthon,
utógondozás, utógon-
dozói ellátás zavartalan
mûködésének, színvo-
nalas szakmai munká-
jának, gazdálkodásának
szervezése, irányítása,
ellenõrzése.

Fõiskolai vagy egyete-
mi v., a 15/1998.
(IV. 30.) NM rendelet
2. sz. melléklet
II. Szakellátások
részének 3. pontjában
elõírt képesítés és
szociális szakvizsga,
ennek hiányában a ma-
gasabb vezetõi kineve-
zést követõ két éven
belül szociális szak-
vizsga letétele, gyer-
mekvédelem, szociális,
egészségügy, közokta-
tás területén végzett
munkakörben szerzett
szgy. – legalább 5 év
szgy., vagyonnyilatko-
zat-tételi eljárás lefoly-
tatása, büntetlen
elõélet.
Elõny: gyermekvédel-
mi vagy szociális szak-
területen szerzett vgy.

ÁEI: 2010. okt. 15.
Határozatlan idejû közalkalma-
zotti jogviszony.
Pbhi: 2010. aug. 15.
Pehi: 2010. szept. 10.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje: a 257/2000. (XII. 26.)
Korm. rendelet 1/A. § (8)–(13)
bekezdés szerint.
Juttatás: ill. Kjt. szerint, valamint
a 257/2000. (XII. 26.) Korm. ren-
delet rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell: szak-
mai ön., b., képesítést igazoló
om., vpr. a szakmai helyzetelem-
zésre épülõ fejlesztési elképzelés-
sel, a pályázó nyilatkozata, amely
szerint a gyermekek védelmérõl
és gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. tv. 15. §-ának
(8) bekezdésében meghatározott
kizáró ok vele szemben nem áll
fenn, nyilatkozat arról, hogy a
munkakör elnyerése esetén a pá-
lyázó vagyonnyilatkozat-tételi kö-
telezettségének eleget tesz,
adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni a pá-
lyázati adatbázisban szereplõ azo-
nosító számot: 459/2010/Sz.,
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valamint a munkakör megnevezé-
sét: igazgató (kinevezett maga-
sabb vezetõ).
Pc.: Zala Megyei Közgyûlés
f.: dr. Halász Gabriella osztály-
vezetõ és
Heller Józsefné gyermekvédelmi
szakreferens
Tel.: (92) 500-780, (92) 700-782

Pályázati felhívás pedagógus és egyéb álláshelyek betöltésére1

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

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



Óvodapedagógus

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

1 2 3 4

Kolozsvár Utcai Óvoda
1028 Budapest,
Kolozsvár u. 15–19.
Tel./fax: (1) 275-7203
E-mail: ovoda.kolozs-
var@ecom.hu

Óvodapedagógus
(határozatlan idõre,
teljes munkaidõ)

Óvodapedagógus
(határozott idõre, teljes
munkaidõ)

Felsõfokú v., óvónõi
munkakörben szerzett
legalább 5 év szgy.

ÁEI: 2010. aug. 23.
Pbhi: 2010. jún. 18.
Pehi: 2010. jún. 30.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázatot elektronikus úton
kell benyújtani.
Pc.: Kolozsvár Utcai Óvoda

Tanító, tanár

Pesti Barnabás
Élelmiszeripari
Szakképzõ Iskola és
Gimnázium
1062 Budapest,
Andrássy út 63–65.
1389 Budapest,
Pf. 103

Angol–német szakos
tanár
(határozott idõre, teljes
munkaidõ / részmunka-
idõ)

Cukrász szakoktató
(teljes munkaidõ)

Lf.: a cukrászati gya-
korlati oktatás tanuló-
csoport számára az
iskolai tanmûhelyben.
A szakma elsajátítása,
megszerettetése a tanu-
lókkal, versenyekre és
vizsgára felkészítés. A
tanulók nevelése, az
egyéniség kialakításá-
nak elõsegítése, az ön-
álló, jó minõségû
munkavégzési igény ki-
alakítása.

Egyetemi vagy fõiskolai
szintû pedagógiai v., ma-
gyar állampolgárság, cse-
lekvõképesség, büntetlen
elõélet.
Megkívánt személyiség-
jegyek: felelõsségtudat,
megbízhatóság, jó kom-
munikációs készség, ob-
jektivitás, munkabírás,
alaposság, motivációs
készség, kezdeményezõ-
készség.

Cukrász szakmai v.,
egyetemi vagy fõiskolai
szintû pedagógiai v. (ha
nincs, akkor 5 éven belül
meg kell kezdeni), 10 év
szgy., magyar állampol-
gárság, cselekvõképes-
ség, büntetlen elõélet.
Megkívánt személyiség-
jegyek: felelõsségtudat,
megbízhatóság, jó kom-
munikációs készség, ob-
jektivitás, munkabírás,
alaposság, motivációs
készség, kezdeményezõ-
készség.

ÁEI: 2010. szept. 1.
A megbízás 2011. aug. 31-ig
szól.
Pbhi: a pályázati felhívás közzé-
tételétõl számított 15. nap.
Pehi: 2010. aug. 23.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell: pá-
lyázati kérelem, szakmai ön., b.
(postai feladásról igazoló szel-
vény), az elõírt képzettséget, ké-
pesítést tanúsító okiratok.
A pályázat tartalmára vonatkozó
követelmények: a pályázónak
tájékoztatást kell adni a szakmai
pályaútjáról, valamint a pályá-
zattal betöltendõ munkakör ellá-
tására vonatkozó szakmai
elképzeléseirõl, és minden
egyéb olyan körülményrõl (pl.
szolgálati idõn kívüli munka-
végzésre irányuló egyéb jogvi-
szony fennállása), amely a
munkakör ellátása, valamint a
pályázat értékelése szempontjá-
ból jelentõséggel bír.
A pályázatot és mellékleteit zárt
borítékban, „Pályázat” megjelö-
léssel kell benyújtani.
Pc.: Pesti Barnabás Élelmiszer-
ipari Szakképzõ Iskola és Gim-
názium
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Biológia–természet-
ismeret szakos tanár
(teljes munkaidõ)

Lf.: szakiskolai, szak-
középiskolai tanulók
oktatása, nevelése, álta-
lános, ill. élelmiszer-
ipari szakmacsoportok
speciális területén osz-
tályfõnöki feladatok el-
látása.

Élelmiszeripari-gépész
szakos tanár – elméle-
ti-gyakorlati oktatás
(teljes munkaidõ)

Lf.: elsõsorban élelmi-
szeripari-gépészet
(édesipar, malomipar,
sütõipar, cukrászat)
alapjainak és speciális
kurzusainak oktatása,
elméleti és gyakorlati
területen. A gyakorlatot
iskolai tanmûhelyi ke-
retek között, ill. üzem-
látogatások keretében
kell oktatni. A 14–18
éves korosztály nevelé-
se, szükség szerint osz-
tályfõnöki teendõk
ellátása.

Sütõiparban jártas tech-
nikus vagy pék
szakoktató
(teljes munkaidõ)

Lf.: a sütõipar területén
gyakorlati oktatás tanu-
lócsoport számára az is-
kolai tanmûhelyben.
A szakma elsajátítása,
megszerettetése a

Egyetemi vagy fõiskolai
szintû szakmai és
pedagógiai v., magyar
állampolgárság, cselek-
võképesség, büntetlen
elõélet, lehet pályakezdõ
vagy már gyakorlattal
rendelkezõ.
Megkívánt személyiség-
jegyek: felelõsségtudat,
megbízhatóság, jó kom-
munikációs készség, ob-
jektivitás, munkabírás,
alaposság, motivációs
készség, kezdeményezõ-
készség.

Technikusi vagy felsõfo-
kú gépész szakmai v.,
egyetemi vagy fõiskolai
szintû pedagógiai v.,
5 év szgy., magyar ál-
lampolgárság, cselekvõ-
képesség, büntetlen
elõélet.
Megkívánt személyiség-
jegyek: felelõsségtudat,
megbízhatóság, jó kom-
munikációs készség, ob-
jektivitás, munkabírás,
alaposság, motivációs
készség, kezdeményezõ-
készség.

Sütõiparban jártas tech-
nikus vagy pék szakmai
v., 10 év szgy., magyar
állampolgárság, cselek-
võképesség, büntetlen
elõélet.
Megkívánt személyiség-
jegyek: felelõsségtudat,
megbízhatóság, jó kom-
munikációs készség, ob-
jektivitás, munkabírás,

f.: Szász Ottó igazgató
Tel.: (1) 342-7188
Sõregi Zsófia igazgatóhelyettes
Tel.: (1) 413-3710/40 mellék,
26 mellék
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tanulókkal, versenyekre
és vizsgára felkészítés.
A tanulók nevelése, az
egyéniség kialakításá-
nak elõsegítése, az ön-
álló, jó minõségû
munkavégzési igény ki-
alakítása.

alaposság, motivációs
készség, kezdeményezõ-
készség.

Bókay János Humán
Kéttannyelvû Szakkö-
zépiskola, Szakiskola
és Gimnázium
1086 Budapest,
Csobánc u. 1.
Tel.: (1) 313-1067
Tel./fax: (1) 313-1674

Angol szakos tanár Egyetemi v. ÁEI: 2010. aug. 25.
Jelentkezés: azonnal.

Szabadság Sugárúti
Általános Iskola
1171 Budapest,
Szabadság sugárút 32.
Tel./fax: (1) 258-2751
E-mail.: sugisk@free-
mail.hu

Matematika–informati-
ka szakos tanár

Ének-zene–rajz szakos
tanár

(Lehetõleg ebben a pá-
rosításban, vagy infor-
matika és ének-zene
szakos tanár)

Tanárképzõ fõiskolai v.
Elhivatott, gyermeksze-
retõ pedagógusokat ke-
resnek, akik szeretnek és
tudnak csapatmunkában
dolgozni.

ÁEI: 2010. aug. 16.
Pbhi: 2010. júl. 7.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
kézzel írott (nem amerikai típu-
sú) ön., 1 hónapnál
nem régebbi b.

Kossuth Lajos
Szakiskola
9300 Csorna,
Kossuth L. u. 30.
Tel.: (96) 261-460,
(96) 593-236

Fémipari szakoktató

Vendéglátóipari
szakmai tanár

ÁEI: 2010. aug. 30.
Pbhi: 2010. júl. 14.
Pehi: 2010. aug. 11.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
Részletes pályázati feltételek a
KSZK honlapján.

Levendula Mûvészeti
Egyesület
7020 Dunaföldvár,
Sóház u. 14.
Tel.: 06 (30) 655-6477

Táncpedagógus
néptánc szakos
(részmunkaidõ)

(A munkavégzés hely-
színe változó, Duna-
földvár és 40 km-es
körzete.)

Szakirányú felsõfokú v.,
szgy.
Elõny: saját gépkocsi,
40 km-en belüli lakhely.

ÁEI: 2010. szept. 1.
Alkalmazás módja: munka-
viszony.
Pbhi: 2010. júl. 31.
Pehi: 2010. augusztus.
Pc.: Levendula Mûvészeti
Egyesület
7020 Dunaföldvár,
Pf. 29.
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Bay Zoltán Informati-
kai Szakközépiskola és
Kollégium
5700 Gyula,
Ajtóssy A. u. 45.
Tel./fax: (66) 468-519
Tel.: 06 (30) 299-0306
E-mail:
iskola@bay-gyula.hu,
mzl@bay-gyula.hu

2 fõ informatika szakos
tanár

1 fõ logisztikai ismere-
tekkel rendelkezõ tanár
vagy mérnöktanár

Egyetemi szakirányú v.,
egyetemi szakirányú v.,
multimédiás ismeretek,
az iskolában folyó felsõ-
fokú Médiatechnológus
asszisztens (OKJ: 55 341
1 010 55 02) szakképzés-
hez kapcsolódó szakmai
kritériumok alapján tör-
ténõ oktatás ellátása.
Elõny: ADOBE termé-
kek ismerete, Open GL
ismerete, Apple/MAC
OsX ismerete.

Logisztikai ismeretekkel
rendelkezõ tanári vagy
mérnöktanári v., az isko-
lában folyó emelt szintû
Logisztikai ügyintézõ
(OKJ:
54 345 02 0000 00 00)
szakképzéshez
kapcsolódó szakmai
kritériumok alapján
történõ oktatás ellátása.

ÁEI: 2010. szept. 1.
Pbhi: 2010. aug. 1.
Pehi: 2010. aug. 15.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön.
A pályázatot postai vagy elekt-
ronikus úton kell benyújtani.
Pc.: Márki-Zay Lajos igazgató

Márki Sándor
Általános Iskola
5741 Kétegyháza,
Márki Sándor u. 11.
Tel./fax: (66) 250-104
Tel.: 06 (70) 330-4807
E-mail: markiiskola@
gmail.com

Német nemzetiségi
tanító
(részmunkaidõ:
heti 16 óra)

Német nemzetiségi taní-
tói v.

ÁEI: 2010. szept. 1.
Pehi: 2010. aug. 25.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
Jelentkezés elektronikus úton
vagy telefonon.

Bács-Kiskun Megyei
Önkormányzat Kiskun-
halasi Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézménye
6400 Kiskunhalas,
Köztársaság u. 17.
Tel./fax: (77) 422-553

2 fõ zongoratanár
(határozatlan idõre)

Egyetemi vagy fõiskolai
v., magyar állampolgár-
ság, büntetlen elõélet,
cselekvõképesség.
Elõny: pályakezdõ.

ÁEI: 2010. szept. 1.
Pbhi: 2010. aug. 16.
Pehi: 2010. aug. 25.
A pályázathoz csatolni kell:
adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot írásban kell be-
nyújtani.

Móra Ferenc Általános
Iskola és Speciális Elõ-
készítõ Szakiskola
4700 Mátészalka,
Kossuth tér 4.

Gyógypedagógiai tanár
(határozatlan idõre)

Fõiskola v., tanulásban
akadályozottak pedagó-
giája – pszichopedagó-
gus szak, sajátos nevelési
igényû tanulók körében

ÁEI: 2010. aug. 23.
Pehi: 2010. aug. 18.
Pc.: Borbásné Szabó Erika
igazgató
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Tel./fax: (44) 312-659
E-mail: morafe-
renc@vipmail.hu

legalább 1-3 év szgy.,
büntetlen elõélet, cselek-
võképesség, gyakorlott
szintû internetes alkal-
mazások.
Elõny: fõiskolai v.,
gyógypedagógia-idegen
nyelv.

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

Nevelõtanár
(határozott idõre)

Egyetemi v., matematika,
fizika–, kémia–,
biológia–, földrajz–,
testnevelés–, angol–
bármely szak, felhasz-
nálói szintû MS Office
(irodai alkalmazások),
magyar állampolgárság,
büntetlen elõélet,
cselekvõképesség.
Elõny: edzõi, játékveze-
tõi képesítés bármely
sportágból, lövészetveze-
tõi vizsga.

ÁEI: 2010. aug. 25.
A kinevezés 2011. jún. 30-ig
szól.
Próbaidõ: tv. szerint.
Pbhi: 2010. aug. 4.
Pehi: 2010. aug. 11.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., b., hiteles om.
Pc.: Polyák Ferenc igazgató
f.: telefonon.

Fejér Megyei Önkor-
mányzat Általános
Iskolája és Speciális
Szakiskolája
8060 Mór,
Vértes u. 67.
Tel.: (22) 407-169
Fax: (22) 562-263
E-mail: gazd.gardo-
nyi@int.fejer.hu

Gyógypedagógiai tanár
(határozott idõre)

Informatika szakos
tanár
(határozott idõre)

Fõiskolai v. ÁEI: 2010. aug. 25.
A kinevezés 1 évre szól.
Pbhi: 2010. jún. 30.
Pehi: 2010. júl. 8.
A pályázatot postai vagy elekt-
ronikus úton kell benyújtani.
Pc.: igazgató

Blaskovits Oszkár
Általános Iskola
2142 Nagytarcsa,
Múzeumkert u. 2–4.
Tel.: (28) /546-616
Fax: (28) 546-615

Napközis tanító
(1. osztály)
(határozatlan idõre,
teljes munkaidõ)

Tanító
(1. osztály)
(határozatlan idõre,
teljes munkaidõ)

Fejlesztõpedagógus
(határozott idõre,
gyesen lévõ helyettesí-
tésére, részmunkaidõ:
heti 10 óra)

Fõiskolai, tanítói v., bün-
tetlen elõélet.

Fõiskolai, fejlesztõpeda-
gógus v., büntetlen elõ-
élet.

ÁEI: 2010. aug. 25.
Pbhi: 2010. jún. 15.
Pehi: 2010. jún. 21.
A pályázathoz csatolni kell: b.,
szakmai ön.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani.
Pc.: Tóthné Seres Katalin
igazgató
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Ének–rajz szakos tanár
(határozott idõre,
gyesen lévõ helyettesí-
tésére, részmunkaidõ:
heti 8 óra)

Kémia szakos tanár
(határozott idõre, rész-
munkaidõ: heti 2 óra)

Fõiskolai, ének-zene,
rajz v., büntetlen elõélet.

Fõiskolai, kémia szakos
v., büntetlen elõélet.

ÁEI: 2010. szept. 1.
A kinevezés 2011. jún. 15-ig
szól.
Pbhi: 2010. jún. 15.
Pehi: 2010. jún. 21.
A pályázathoz csatolni kell: b.,
szakmai ön.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani.
Pc.: Tóthné Seres Katalin
igazgató

Általános Iskola
3720 Sajókaza,
Ady Endre u. 2.
Tel./fax: (48) 505-203

Matematika–fizika–
informatika–kémia
szakos tanár
(bármely párosításban)

Szakirányú fõiskolai
vagy egyetemi v.

ÁEI: 2010. szept. 1.
Pbhi: 2010. júl. 31.
Pehi: 2010. aug. 10.
Juttatás: ill. Kjt. szerint, tp.,
étkh., utazási költségtérítés.
A pályázathoz csatolni kell:
om., ön., b.
Pc.: Izsó Pál igazgató

Közös Igazgatású
Mûvelõdési Intézmény
Napközi Otthonos
Óvoda, Általános Isko-
la, Alapfokú Mûvészeti
Iskola, Közmûvelõdési
Könyvtár és
Mûvelõdési Ház
2317 Szigetcsép,
Szabadság u. 1–3.
Tel.: (24) 513-630
Fax: (24) 418-522

Szolfézs, karvezetés
szakos tanár

Lf.: szolfézs, énekkar
tanítása a mûvészeti is-
kolában, ének tanítása
az általános iskolában.

Gitár szakos tanár
(félállás)

Lf.: gitár tanítása a mû-
vészeti iskolában.

Fõiskolai vagy egyetemi
v., szolfézs, karvezetõi
szak.
Elõny: aki osztályfõnöki
teendõket vállal.

Fõiskolai vagy egyetemi,
gitártanári v.

ÁEI: 2010. aug. 23.
Pbhi: 2010. júl. 2.
Pehi: 2010. júl. 30.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
végzettséget igazoló om., b.,
Euro Pass formátumú ön.
Pc.: Közös Igazgatású Mûvelõ-
dési Intézmény

Szõnyi István Általá-
nos Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
2627 Zebegény,
Petõfi tér 1–2.

Gitár szakos tanár
(részmunkaidõ:
heti 12 óra)

Szolfézs szakos tanár
(részmunkaidõ:
heti 12 óra)

Fõiskolai v. ÁEI: 2010. szept. 1.
Pbhi: 2010. aug. 16.
Pehi: 2010. aug. 23.
A pályázathoz csatolni kell:
végzettséget igazoló om.
Pc.: Bárdos Szilvia igazgató
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Tel./fax: (27) 571-520
E-mail: zebisuli@free-
mail.hu

Német szakos tanár
(részmunkaidõ:
heti 12 óra)

Testnevelés szakos
tanár
(óraadó: heti 7 óra)

ÁEI: 2010. aug. 23.
Pbhi: 2010. aug. 9.
Pehi: 2010. aug. 16.
A pályázathoz csatolni kell:
végzettséget igazoló om.
Pc.: Bárdos Szilvia igazgató

Egyéb

Érd Megyei Jogú Vá-
ros Egységes Pedagó-
giai Szakszolgálat
2030 Érd,
Fõ u. 42.
Tel.: (23) 523-700
Tel./fax: (23) 364-019

Gyermekpszichiáter
(határozatlan idõre,
részmunkaidõ)

Egyetemi v., szakvizsga
(befejezett vagy folya-
matban lévõ).
Elõny: pszichoterápiás
képzettség, megbízható
számítógépes ismeret.

ÁEI: 2010. szept. 1.
Pbhi: 2010. aug. 13.
Pc.: Nagy Éva intézményvezetõ

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
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
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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

Sellye Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
7960 Sellye,
Dózsa György u. 1.
Tel./fax: (73) 580-900

Sellye Városi Könyvtár
és Múzeum
7960 Sellye,
Köztársaság tér 6.
Igazgató
(részmunkaidõ:
heti 6 óra)

Magyar állampolgárság,
büntetlen elõélet, leg-
alább 5 év könyvtárosi
szgy., szakirányú egyete-
mi v. és szakképzettség,
vagy nem szakirányú
egyetemi v. és felsõfokú
szakirányú munkaköri
szakvizsga, vagy fõisko-
lai könyvtárosi képzett-
ség, ez esetben 10 év
szgy.
Elõny: vgy.

ÁEI: 2010. aug. 1.
A megbízás 2015. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pbhi: 2010. júl. 2.
Pehi: pbhi-t követõ testületi
ülés.
Juttatás: alap + vp.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr., képesítést
igazoló om., b., adatvédelmi
nyilatkozat.
A pályázatot „Könyvtár-múze-
um igazgató”, „7222/2010.”
megjelöléssel kell benyújtani.
Pc., f.: Nagy Attila polgármester

A közlöny zárása után érkezett közlemény, pályázati felhívások

Közlemény
a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

2011. évi pályázati anyagáról

Tájékoztató csomag
a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerben részt venni kívánó
települési önkormányzatok számára

Dr. Dux László s. k.,
NEMFI

felsõoktatásért felelõs helyettes államtitkár

Általános tájékoztató
Általános Szerzõdési Feltételek a települési önkormányzatok számára
1. sz. melléklet: Csatlakozási nyilatkozat az Általános Szerzõdési Feltételek elfogadásáról valamint az on-line adatbázis
használatáról,
2. sz. melléklet: Ütemterv a települési önkormányzatok számára
3/A és 3/B sz. melléklet: Bírálati lapok
4/A és 4/B sz. melléklet: Összesítõ lapok
„A” és „B” típusú pályázati kiírás ajánlott szövege
Ajánlott pályázati ûrlap az „A” és a „B” típusú pályázók részére
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Általános tájékoztató

A kormányprogram által prioritásként meghatározott felsõoktatási szociális ösztöndíjrendszer az esélyteremtés érdeké-
ben a hátrányos helyzetû, szociálisan rászoruló fiatalok számára is elérhetõvé kívánja tenni a felsõoktatásban való rész-
vételt. E cél elérésének érdekében a kormány mind központi költségvetési, mind pedig önkormányzati forrásokat mobili-
zálni kíván.

Jelen Tájékoztató csomagban a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2011. évi fordulójával
kapcsolatos általános információk, a 2011. évi pályázati fordulóhoz való csatlakozás feltételei és a pályázat lebonyolítá-
sának rendjére vonatkozó információ található. A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrend-
szer jogszabályi hátteréül a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) valamint a fel-
sõoktatásban részt vevõ hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló 51/2007. (III. 26.)
Korm. rendelet szolgál (a továbbiakban: Rendelet).

A Bursa Hungarica többszintû támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál:

(1) A települési önkormányzatok által nyújtott támogatás:
A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat létrehozásának célja, hogy a szociális támogatási
rendszerben azon a szinten történjen a döntéshozás, ahol a legtöbb ismeret birtokában képesek a rászorultságot elbírálni.
Ennek megfelelõen az önkormányzat által évente kiírt Bursa Hungarica pályázat helyben kerül elbírálásra. A támogatás
havi összegét pályázónként állapítja meg az önkormányzat.

(2) A megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás:
A megyei önkormányzat tetszõleges összeggel kiegészítheti a települési önkormányzat által támogatott pályázó vagy pá-
lyázók számára megítélt, települési önkormányzati forrásból fedezendõ ösztöndíj összegét.
((1) és (2) együtt: önkormányzati ösztöndíjrész)

(3) Intézményi támogatás:
A Nemzeti Erõforrás Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) a felsõoktatásban már tanuló vagy a továbbiakban
tanulni kívánó, szociálisan hátrányos helyzetû fiatalok támogatásához oly módon kíván hozzájárulni, hogy a települési
(és a megyei) önkormányzat által megállapított támogatási összeget az önkormányzati támogatással megegyezõ mérték-
ben – a minisztérium hivatalos lapjában közzétett értékhatárig – kiegészíti. Az intézményi ösztöndíjrész egy fõre esõ ma-
ximuma a 2010. évi fordulóban 5000 Ft/fõ/hó volt.
(intézményi ösztöndíjrész)

A BURSA HUNGARICA
FELSÕOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJRENDSZERBEN

VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELE
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA

Az önkormányzatok számára a felsõoktatási önkormányzati szociális ösztöndíj pályázati rendszerében való részvé-
tel önkéntes. Az ösztöndíjpályázathoz történõ csatlakozás kizárólag az Általános Szerzõdési Feltételek 1. sz. mel-
lékletét képezõ Csatlakozási nyilatkozat eredeti, aláírt példányának megküldésével történhet. A Csatlakozási nyi-
latkozatot ajánlott küldeményként kell eljuttatni az OKM Támogatáskezelõ Igazgatósága (a továbbiakban:
OKM Támogatáskezelõ) részére.

A Csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje: 2010. szeptember 30. (postabélyegzõ)

Az önkormányzatnak a nyilatkozatot abban az esetben is el kell küldenie az OKM Támogatáskezelõ részére, ha a korábbi
pályázati forduló(k) során már tett ilyen nyilatkozatot. A Csatlakozási nyilatkozat visszaküldése önmagában nem jelent
anyagi kötelezettségvállalást, az önkormányzat a benyújtott pályázatok ismeretében dönt a támogatási összegek odaíté-
lésérõl.

Nem csatlakozhat a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójához az
a települési önkormányzat, amelyet a Nemzeti Erõforrás Minisztérium (illetve a jogelõd Oktatási és Kulturális
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Minisztérium) a 2010. évi pályázati fordulóban vállalt kötelezettségei megszegése miatt az ösztöndíjrendszer
résztvevõi közül kizárt.

Az Általános Szerzõdési Feltételekben foglaltak szerint a Bursa Hungarica pályázati rendszerben részt venni kívánó te-
lepülési önkormányzatok a Nemzeti Erõforrás Minisztérium által kidolgozott feltételrendszernek megfelelõen legké-
sõbb 2010. október 1-jén kiírják a pályázatot a jelenlegi felsõoktatási hallgatók („A” típusú pályázat), illetve felsõoktatá-
si tanulmányokat kezdeni kívánók („B” típusú pályázat) számára. A két pályázati felhívásnak az Általános Szerzõdési
Feltételekben meghatározott alapfeltételeket kell tartalmaznia. Ezek bõvítésére, illetve szûkítésére nincs lehetõség; a pá-
lyázati felhívások az alapfeltételeken kívül kizárólag a pályázat elbírálásához szükséges egyéb feltételeket (pl. igazolá-
sok benyújtása), valamint az önkormányzat által meghatározott prioritásokat tartalmazhatják. A pályázati kiírások szö-
vegezésében segítségükre lehet a mellékelt ajánlott szöveg, amelytõl az Általános Szerzõdési Feltételek 6. és 7. paragra-
fusainak figyelembevételével az önkormányzat jogosult eltérni.

KOORDINÁCIÓ

Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelõi, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíjjal kap-
csolatos pénzkezelési feladatokat az OKM Támogatáskezelõ Igazgatósága látja el.

Az OKM Támogatáskezelõ elérhetõsége:

OKM Támogatáskezelõ Igazgatósága
Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

1244 Budapest, Pf. 920
Tel.: (1) 301-3266; (1) 301-3268

Fax: (1) 301-3220
E-mail: bursa@bursa.hu

Internet: www.okmt.hu (Bursa Hungarica)

TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA

Az önkormányzati ösztöndíjrész folyósításának technikai lebonyolításáért az OKM Támogatáskezelõ – mint pályázatke-
zelõ szervezet – a felelõs.

Az ösztöndíjpályázat bankszámlaszáma (OKM Támogatáskezelõ számlaszáma):

10032000-00285128-30000003

Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a felsõoktatási intézmény folyósítja a
hallgatónak, amelytõl a hallgató – az állami költségvetés terhére – támogatást kap. Amennyiben a hallgató egy idõben
több felsõoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, abban a felsõoktatási intézményben részesülhet tá-
mogatásban, amellyel elsõként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsõoktatási intézmények szerzõdése alapján folyó,
közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – két szakos képzés esetében
a hallgató az állami felsõoktatási intézmény részérõl kaphat juttatást.

A támogatás folyósításának rendje az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet
és a 2011. évi Általános Szerzõdési Feltételek alapján

Önkormányzati ösztöndíjrész:
1. Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben átutalják az OKM Támogatáskezelõ számlaszámára a tá-
mogatott hallgatók öt havi támogatási összegét. Az utalás határidejét az Általános Szerzõdési Feltételek 19. §-a tartal-
mazza.
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2. Az OKM Támogatáskezelõ az intézményi web oldalon keresztül nem nyilvános – jelszóval hozzáférhetõ – felületen
tájékoztatja a felsõoktatási intézményeket az adott félévben Bursa Hungarica ösztöndíjban részesülõ hallgatókról. A fel-
sõoktatási intézmények ellenõrzik ezen hallgatók jogosultságát, és az interaktív web oldalon keresztül tájékoztatják az
OKM Támogatáskezelõt, hogy mely hallgatók részére utalható át az önkormányzati támogatás.
3. Az OKM Támogatáskezelõ a beérkezett támogatási összegeket a kifizetõhelyek (felsõoktatási intézmények) szerint
újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizetõ felsõoktatási intézményekhez abban az esetben,
ha az önkormányzat minden támogatott után a pontos támogatási összeget átutalta az OKM Támogatáskezelõ számlaszá-
mára.
4. Az önkormányzati ösztöndíjrész havi összegének kifizetése „A” típusú pályázó esetében legkorábban március, „B” tí-
pusú pályázó esetében legkorábban október hónaptól, de legkésõbb a felsõoktatási intézményhez történt átutalást követõ
elsõ ösztöndíjfizetéskor indul az arra jogosult hallgatónak.
5. Amennyiben az OKM Támogatáskezelõ utalását követõen kiderül, hogy az utalási listán szereplõ, az intézmény által
korábban jogosultként visszaigazolt hallgatók közül valaki mégsem felel meg az ösztöndíj folyósításához szükséges fel-
tételeknek, a felsõoktatási intézmény az intézménynek átutalt, de a hallgató részére ki nem fizethetõ önkormányzati ösz-
töndíjrész összegét 30 napon belül köteles visszautalni az OKM Támogatáskezelõ számára.
6. Az OKM Támogatáskezelõ az adott tanulmányi félév lezárását követõen a ki nem fizetett önkormányzati ösztöndíjré-
szeket visszautalja a települési és megyei önkormányzatok bankszámlájára. Az önkormányzat saját hatáskörben dönt,
hogy a jogosulatlanság ellenére – nem Bursa támogatás jogcímen – mégis folyósítja-e a támogatottnak a már korábban
megítélt támogatást vagy sem.

Intézményi ösztöndíjrész:
A felsõoktatási intézmény a jogosultság ellenõrzését követõen a hallgatói juttatásokkal azonos rendben intézkedik az in-
tézményi ösztöndíjrész átutalásáról a támogatásra jogosult hallgató bankszámlájára.

A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójának
általános szerzõdési feltételei települési önkormányzatok számára

Az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 20. § (5) bekezdése alapján jelen Általános Szerzõdési Feltételekben a Bursa Hun-
garica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz csatlakozó fõvárosi kerületi önkormányzatokra a települési
önkormányzatokra vonatkozó elõírások érvényesek, míg csatlakozása esetén Budapest Fõváros Önkormányzata a me-
gyei önkormányzatokkal megegyezõ módon vesz részt az ösztöndíjpályázatban.

1. § A települési önkormányzat saját maga jogosult a pályázat kiírására. A pályázat kiírásának feltétele, hogy a települési
önkormányzat csatlakozzon a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójához.
Az ösztöndíjpályázathoz történõ csatlakozás kizárólag a jelen Általános Szerzõdési Feltételek 1. sz. mellékletét képezõ
Csatlakozási nyilatkozat eredeti, aláírt példányának megküldésével történhet.

A Csatlakozási nyilatkozatot legkésõbb 2010. szeptember 30-ig (postabélyegzõ) ajánlott küldeményként kell eljut-
tatni az OKM Támogatáskezelõ részére (1244 Budapest, Pf. 920).
A települési önkormányzatnak a Csatlakozási nyilatkozatot abban az esetben is el kell küldenie az OKM Támogatáske-
zelõ részére, ha a korábbi pályázati forduló(k) során már tett ilyen nyilatkozatot.
Nem csatlakozhatnak a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójához azok a
települési önkormányzatok, amelyeket a Nemzeti Erõforrás Minisztérium (illetve a jogelõd Oktatási és Kulturális Mi-
nisztérium) a 2010. évi pályázati fordulóban vállalt kötelezettségeik megszegése miatt az ösztöndíjrendszer résztvevõi
közül határozattal kizárt.

2. § A Csatlakozási nyilatkozatot az önkormányzat a pályázatok kiírását követõen nem vonhatja vissza.

3. § Az OKM Támogatáskezelõ a www.okmt.hu internetes oldal „Bursa Hungarica” oldalán, a „Csatlakozott települé-
sek” menüpont alatt 2010. október 6-ig nyilvánosságra hozza a 2011. évi fordulóhoz csatlakozott települések listá-
ját.
Amennyiben a csatlakozni szándékozó település ezen a listán nem szerepel, úgy Csatlakozási nyilatkozata nem érkezett
meg az OKM Támogatáskezelõ címére, vagy Csatlakozási nyilatkozatát az OKM Támogatáskezelõ nem volt jogosult el-
fogadni a csatlakozási határidõ elmulasztása miatt.
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Amennyiben a Csatlakozási nyilatkozat nem érkezett meg az OKM Támogatáskezelõ címére, de a települési önkor-
mányzat az ajánlott küldemény „küldemény azonosítója” alapján bizonyítani tudja, hogy határidõben, a megfelelõ címre
megküldte azt, úgy az OKM Támogatáskezelõ külön kérelem nélkül köteles a Csatlakozási nyilatkozatot elfogadni.

4. § Amennyiben az önkormányzat a Csatlakozási nyilatkozat benyújtására elõírt határidõt elmulasztja, vagy az
ajánlott küldemény „küldemény azonosítójával” nem tudja igazolni, hogy Csatlakozási kérelmét határidõben a
megfelelõ címre elküldte, indokolt kérelmet terjeszthet elõ az OKM Támogatáskezelõhöz a csatlakozás utólagos
elfogadása iránt. A kérelmet 2010. október 11-ig (postabélyegzõ) lehet elõterjeszteni.
Az önkormányzat a kérelem elõterjesztésével egyidejûleg az eredeti Csatlakozási nyilatkozatot is köteles benyújtani,
illetve a határidõn túl benyújtott Csatlakozási nyilatkozattal egyidejûleg az önkormányzatnak a kérelmet is elõ kell ter-
jesztenie. A kérelemben az önkormányzatnak nyilatkoznia kell arról , hogy az „A” és „B” típusú pályázatot határ-
idõben kiírta, és kötelezettséget vállal arra, hogy az Általános Szerzõdési Feltételekben foglaltaknak a továbbiak-
ban maradéktalanul eleget tesz. Nem támogatható azon önkormányzat méltányossági kérelme, amely az „A” és „B” tí-
pusú pályázat kiírásának határidõben nem tett eleget, illetve csak az „A” típusú vagy csak a „B” típusú pályázatot hirdet-
te meg a megadott határidõre.
A kérelemrõl a kérelemben megfogalmazott indokok mérlegelésével 2010. október 25-ig a felsõoktatási és tudományos
helyettes államtitkár dönt, majd egyidejûleg döntésérõl tájékoztatja az OKM Támogatáskezelõt. A helyettes államtitkár
döntésérõl 2010. november 2-ig az OKM Támogatáskezelõ értesíti az önkormányzatot.
5. § A pályázatok kiírásának határideje: 2010. október 1. A pályázatot az önkormányzat hirdetõtábláján és a helyben
szokásos egyéb módon kell közzétenni. A települési önkormányzat mind az “A”, mind a “B” típusú pályázatot köteles
kiírni oly módon, hogy az „A” és a „B” típusú pályázatok kiírásának megjelentetése egy idõben történjék.
6. § A pályázati kiírásnak kötelezõen tartalmaznia kell az alábbiakat:
a) A pályázatot a települési önkormányzatnál írásban, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani. A benyúj-
tott pályázatról az önkormányzat átvételi elismervényt ad a pályázónak. A pályázati ûrlap csak a pályázati kiírásban
meghatározott csatolandó mellékletekkel együttesen érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet
hiányában a pályázat formai hibásnak minõsül.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2010. október 29.
b) Az ösztöndíj idõtartama:
„A” típusú pályázat: 10 hónap, azaz két egymást követõ tanulmányi félév (a 2010/2011. tanév második féléve és a
2011/2012. tanév elsõ féléve);
„B” típusú pályázat: 3x10 hónap, azaz hat egymást követõ tanulmányi félév (a 2011/2012. tanév, a 2012/2013. tan-
év, és a 2013/2014. tanév).
c) Az ösztöndíjban kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezõk részesülhetnek.
d) A pályázók köre:
Az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatásban a katonai il-
letve rendvédelmi felsõoktatási intézmények katonai illetve rendvédelmi képzésben részt vevõ hallgatói.
Az „A” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális
helyzetû felsõoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidõn belül, teljes idejû (nappali
tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményezõ alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget ered-
ményezõ mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsõfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
A „B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális hely-
zetû (a 2010/2011. tanévben utolsó éves, érettségi elõtt álló középiskolás, illetve felsõfokú diplomával nem rendelkezõ,
felsõoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett) fiatalok jelentkezhetnek, akik a 2011/2012. tanévtõl
kezdõdõen felsõoktatási intézmény keretében teljes idejû (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget ered-
ményezõ alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsõfokú szakképzésben kívánnak részt venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2011-ben elõször nyernek felvételt felsõoktatási in-
tézménybe és tanulmányaikat a 2011/2012. tanévben ténylegesen megkezdik.
e) Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétõl függetlenül törté-
nik.
f) A pályázók a következõ személyi és egyéb adataikat kötelesek a pályázatban megadni:
„A” típusú pályázat: név, anyja születési (leánykori) neve; születési helye és ideje; állandó lakóhelye (lakcímkártyával
igazolva); adóazonosító jel, felsõoktatási intézmény, kar, szak/szakpár megnevezése. A pályázó az intézmény, kar és
szak/szakpár teljes nevét a 2011. évi Felsõoktatási Felvételi Tájékoztató alapján köteles megadni.
„B” típusú pályázat: név; anyja születési (leánykori) neve; születési helye és ideje; állandó lakóhelye; adóazonosító jel;
amennyiben rendelkezik vele a pályázó, az érettségi éve.
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g) A pályázó szociális rászorultsága igazolására köteles megadni a vele egy háztartásban élõk (a pályázó állandó lakóhe-
lye szerinti lakásban életvitelszerûen együttlakó, ott bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkezõ személyek) egy fõ-
re jutó havi nettó jövedelmének forint összegét.
Jövedelem:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján az elis-
mert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett

– a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint meghatározott, belföldrõl vagy külföldrõl szár-
mazó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómen-
tes jövedelmet is,

– az a bevétel, amely után az egyszerûsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerûsített közteherviselési hozzájárulás-
ról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

Elismert költségnek minõsül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj.
Ha a magánszemély az egyszerûsített vállalkozói adó vagy egyszerûsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló
bevételt szerez, a bevétel csökkenthetõ a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minõsülõ
igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezõgazdasági õstermelõ adóévi õstermelésbõl szárma-
zó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támo-
gatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthetõ az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfele-
lõ összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetõleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelõ összeggel.
Befizetési kötelezettségnek minõsül a személyi jövedelemadó, az egyszerûsített vállalkozási adó, a magánszemélyt ter-
helõ egyszerûsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási
járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.
Nem minõsül jövedelemnek
1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támoga-
tás,
2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)–(5)
bekezdése szerinti pótlék, a nevelõszülõk számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,
3. az anyasági támogatás,
4. a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása,
5. a személyes gondoskodásért fizetendõ személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott sze-
mélyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,
6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
7. annak az alkalmi munkavállalói könyvvel történõ foglalkoztatásnak a havi ellenértéke, amely a teljes munkaidõben
foglalkoztatott munkavállaló külön jogszabály szerinti kötelezõ legkisebb munkabérének (minimálbér) 50%-át nem ha-
ladja meg,
8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás
h) Az „A” típusú pályázat esetén a benyújtandó pályázat kötelezõ melléklete a Jogviszony-igazolás arról, hogy a pá-
lyázó a d) pontban megjelölt képzéstípusok valamelyikében vesz részt.
i) A pályázók tájékoztatása az alábbiakról:
„A” és „B” típusú pályázat esetében: A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsõoktatási intéz-
mény hallgatói jogviszonyáról az OKM Támogatáskezelõnek, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújt-
son. A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati ûrlapon rögzített személyes adatait a pályáza-
tot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat és az OKM Támogatáskezelõ
Igazgatósága részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenõrzése céljából – át-
adja illetõleg az ösztöndíj idõtartama alatt maga kezelje. A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy az
OKM Támogatáskezelõ Igazgatósága személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság
ellenõrzése céljából az ösztöndíj idõtartama alatt kezelje.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás
célja érdekében szükséges mértékben történõ kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása valamint a támogatási
jogosultság ellenõrzése céljából történõ továbbításához.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot növelõ jöve-
delemnek számít ugyanúgy, mint az intézmények által adott szociális és tanulmányi ösztöndíjak. [Az adóterhet nem vise-
lõ járandóságokról lásd a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 72. s) pontját.]
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„B” típusú pályázat esetében:
A pályázók pályázatuk benyújtásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a felsõoktatási intézménybe történõ felvételi vizsgájuk
eredményérõl az Oktatási Hivatal az OKM Támogatáskezelõnek, illetõleg a támogató önkormányzatnak tájékoztatást
nyújtson.
A „B” típusú támogatásban részesített pályázó 2011. szeptember 1-jéig a felvételi értesítõ másolatának megküldésével
köteles az OKM Támogatáskezelõ részére bejelenteni, hogy a 2011/2012. tanévben melyik felsõoktatási intézményben
kezdi meg tanulmányait. A pályázó köteles írásban nyilatkozni arról, hogy a 2011-es felvételi évet megelõzõen nyert-e
felvételt felsõoktatási intézménybe. Az a pályázó, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj folyósítá-
sából és az ösztöndíjrendszer következõ évi fordulójából kizárható.
Amennyiben a „B” típusú pályázat során támogatásban részesülõ ösztöndíjas a támogatás idõtartama alatt sikeresen pá-
lyázik „A” típusú ösztöndíjra, „B” típusú ösztöndíját automatikusan elveszti.
j) Az ösztöndíjban részesülõ hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának idõszaka alatt minden, az ösztöndíj folyó-
sítását érintõ változásról haladéktalanul (de legkésõbb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító felsõoktatási
intézményt és az OKM Támogatáskezelõt. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesí-
teni az alábbi adatok változásakor:

– tanulmányok halasztása;
– tanulmányok helyének megváltozása (Intézményváltó ûrlapon az új felsõoktatási intézmény, kar, szak, munkarend,

finanszírozási forma megadásával);
– tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma) változása;
– személyes adatainak (születési név, anyja neve, állampolgársága, állandó lakóhelye) változása.

Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj folyósításából és az ösztöndíjrendszer
következõ évi fordulójából kizárható. Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az
ösztöndíj folyósításától, a tanulmányi félév lezárását követõen (június 30-ig, illetve január 31-ig) ki nem fizetett ösztön-
díjára már nem tarthat igényt.
k) Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsõoktatási intézmény részére
visszafizetni.
l) Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelõ adatokat szolgáltatta vagy
a pályázati feltételeknek nem felel meg, támogatásban nem részesülhet, még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj el-
nyerésérõl szóló tájékoztatást már kézhez vette.

7. § A pályázati kiírások a fentieken túl kizárólag a pályázat elbírálásához megkívánt mellékletek felsorolását és az ön-
kormányzat által meghatározott, a fentiekkel nem ellentétes elbírálási prioritások megjelölését tartalmazhatják. A támo-
gatás megítélése nem köthetõ semmilyen késõbb bekövetkezõ feltételhez, illetõleg kötelezettség vállalásához (pl. a tele-
pülési önkormányzat illetékességi területén történõ munkavállaláshoz vagy további ott lakáshoz).

8. § A pályázatok benyújtása a települési önkormányzat által a pályázók rendelkezésére bocsátott ûrlapon történik. A te-
lepülési önkormányzat köteles gondoskodni arról, hogy a pályázati kiírások megjelenésétõl a pályázat benyújtásának ha-
táridejéig a pályázati ûrlapok a polgármesteri hivatalban, munkaidõben, elegendõ példányban a pályázók rendelkezésére
álljanak.

9. § A pályázati kiírásnak a Rendeletben, illetõleg jelen Általános Szerzõdési Feltételekben foglaltakkal ellentétes ren-
delkezései és kitételei érvénytelenek, a települési önkormányzat a pályázatot az érvénytelen rendelkezések figyelmen kí-
vül hagyásával köteles lebonyolítani.

10. § A települési önkormányzat saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat. A pályázatok elbírálásának határide-
je: 2010. november 23. A fenti határidõn túl a támogatásban részesíteni kívánt pályázók körét az önkormányzat még ab-
ban az esetben sem jogosult bõvíteni, ha jogosulatlanság vagy lemondás folytán az önkormányzatnak a Bursa Hungarica
ösztöndíjra szánt keretében pénzmaradvány jelentkezik.

11. § A települési önkormányzat az elbírálás során már meglévõ szabályzatai vagy az ösztöndíjrendszer elbírálására elfo-
gadott szabályzata alapján jár el, és döntését 2010. november 29-ig:
a) a jelen Általános Szerzõdési Feltételek 3. sz. mellékletét képezõ 2011. évi Bírálati lapon rögzíti;
vagy
b) on-line adatlapon rögzíti.
Az on-line adatlap használatának feltétele, hogy a települési önkormányzat a „Nyilatkozat az on-line adatbázis
használatáról” nyomtatvány kitöltésével kötelezettséget vállaljon arra, hogy a pályázati fordulóban on-line adat-
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lapon rögzíti a beérkezett pályázatokról hozott döntését. Ebben az esetben a Minisztérium kötelezettséget vállal
arra, hogy az adatrögzítéshez on-line adatlapot bocsát a települési önkormányzat rendelkezésére, amely az OKM
Támogatáskezelõ által üzemeltetett https://bursa.okmt.hu/palyazat internetes oldalon érhetõ el. Ezen on-line
adatlap az „A” és „B” típusú Bírálati lappal megegyezõ formátumú. A települési önkormányzat biztosítja az
on-line adatlap használatához szükséges hardvert és szoftvert. (Az on-line adatlap biztonságos mûködése Micro-
soft Internet Explorer alkalmazását kívánja meg.) Az on-line adatlap használatához felhasználói névre és jelszóra
van szükség, amelyet a regisztrációs folyamat során a megbízott önkormányzati munkatárs határoz meg. A re-
gisztrációs folyamat részletes leírása a www.okmt.hu internetes oldal „Bursa Hungarica” oldalán, az „Informáci-
ók a települési önkormányzatok részére” menüpont alatt megtalálható. A települési önkormányzat tudomásul ve-
szi, hogy az on-line adatlap kitöltése után a Bírálati lapokat köteles nyomtatott formában is elõállítani. A Bírálati
lapokat az on-line adatbázisból köteles kinyomtatni. A nem az on-line adatbázisból kinyomtatott adatlapokat az
on-line adatbázis használatáról nyilatkozott önkormányzatoktól az OKM Támogatáskezelõ nem fogadja el.

12. § Az elbírálás során a települési önkormányzat:
a) a határidõn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelõ pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban indo-
kolja;
b) minden határidõn belül benyújtott, formailag megfelelõ pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban indokolja;
c) csak az illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkezõ pályázókat részesítheti támogatásban;
d) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bõrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi eredményre
tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálatára tekintettel járhat el.

13. § A települési önkormányzat a határidõn belül benyújtott, formailag megfelelõ pályázat elbírálása alapján a pályázót
minimum 1000 forint havi támogatásban részesíti, vagy a pályázó támogatási igényét elutasítja. A települési önkormány-
zat a megítélt támogatás havi összegét köteles a Bírálati lapra felvezetni. A megítélt támogatásnak havonta azonos össze-
gûnek és 100 forinttal maradék nélkül oszthatónak kell lennie. Amennyiben ez az összeg nem osztható maradék nélkül
százzal, az OKM Támogatáskezelõ az összeget automatikusan lefelé kerekíti.
A települési önkormányzat a megítélt havi támogatás összegét a pályázati forduló teljes tartamára garantálni köteles, an-
nak módosítására nem jogosult.

14. § A települési önkormányzat 2010. december 6-ig az önkormányzat hirdetõtábláján és a helyben szokásos egyéb
módon köteles nyilvánosságra hozni a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében ál-
tala nyújtott támogatások összesített adatait. Az adatok „A” és „B” típusú támogatottak szerinti bontásban a pályázók
és a támogatottak számát, az összes megítélt támogatást, a támogatás átlagos mértékét és mindazokat az önkormányzat
által informatívnak talált mutatókat tartalmazzák, melyek nem alkalmasak a támogatásban részesítettek illetve a pályá-
zók személyének azonosítására.

15. § A települési önkormányzat 2010. december 6-ig köteles döntésérõl, és annak indokairól írásban értesíteni a
pályázókat, illetve lehetõvé tenni, hogy a személyükre vonatkozó döntést az önkormányzat épületében megtekinthes-
sék.

16. § A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.

17. § A települési önkormányzat a kitöltött Bírálati lapokról és a benyújtott kötelezõ mellékletekrõl másolatot készít irat-
tára számára, majd az általa támogatott pályázók Bírálati anyagát 2010. december 1-jéig elküldi az illetékes megyei
önkormányzat részére oly módon, hogy az „A” és a „B” típusú Bírálati anyagokat külön-külön kezelve, az általa meg-
állapított rangsornak megfelelõen (annak hiányában alfabetikus sorrendbe rendezve) rendszerezi.
A támogatott pályázók Bírálati anyaga az alábbiakból áll:

– pecsétlenyomattal, és legalább a jegyzõ aláírásával ellátott eredeti Bírálati lap, amely tartalmazza a pályázó részére
megítélt önkormányzati támogatás havi összegét;

– „A” típusú támogatott esetében eredeti Jogviszony-igazolás;
A fent megjelölt kötelezõ mellékleteken túl az önkormányzatok által megküldött egyéb dokumentumokért az
OKM Támogatáskezelõ felelõsséget nem vállal.
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A települési önkormányzat a Bírálati anyaghoz csatolt, az Általános Szerzõdési Feltételek 4. sz. mellékletét képezõ
Összesítõ lapon feltünteti az általa a megyei önkormányzat számára elküldött Bírálati anyagok darabszámát, illetve a te-
lepülési önkormányzat által nem támogatott pályázatok számát. Ugyanerre a határidõre az OKM Támogatáskezelõ
részére elküldi az összes, általa nem támogatott, illetõleg az elbírálásból kizárt pályázat Bírálati anyagát.

A nem támogatott pályázók Bírálati anyaga az alábbiakból áll:
– pecsétlenyomattal, és legalább a jegyzõ aláírásával ellátott eredeti Bírálati lap.

Amennyiben a pályázati kiírásokra egyetlen pályázat sem érkezett, a települési önkormányzatnak az Összesítõ la-
pokat a fenti határidõre az OKM Támogatáskezelõ részére kell megküldeni.

18. § A megyei önkormányzat által hiánypótlásra felszólított települési önkormányzat köteles az illetékes megyei ön-
kormányzat részére a megadott határidõre a pótlásokat megküldeni.

19. § A megítélt ösztöndíjak összegét a települési önkormányzat köteles tanulmányi félévenként elõre egy összeg-
ben átutalni az OKM Támogatáskezelõ számlaszámára: 10032000-00285128-30000003
Az önkormányzati támogatások átutalásának határideje a tavaszi szemeszterre: 2011. január 31.
Az önkormányzati támogatások átutalásának határideje az õszi szemeszterre: 2011. augusztus 31.

20. § Az önkormányzat tudomásul veszi, hogy amennyiben az utalások során a jelen szerzõdés 19. §-ában meghatározott
határidõket nem tartja be, szerzõdésszegést követ el, és felelõsséggel tartozik minden, a hallgatókat a késedelmes utalás
következtében érõ kárért, amely a felsõoktatási intézményekhez történõ továbbutalás periodicitása folytán az önkor-
mányzat késedelmét többszörösen is meghaladó késedelembõl adódhat. Az önkormányzat tudomásul veszi, hogy a jelen
szerzõdés 19. §-ában meghatározott határidõben valamennyi általa támogatásban részesített ösztöndíjas részére megítélt
összeget köteles utalni, az utalás során beszámításra nincsen mód. Az OKM Támogatáskezelõ az önkormányzat nem ha-
táridõben történõ, nem a megfelelõ bankszámlára történõ vagy pontatlan összegû átutalásából eredõ károkért felelõssé-
get nem vállal.

21. § Az önkormányzat köteles írásban értesíteni az OKM Támogatáskezelõt, ha az önkormányzat számlaszáma megvál-
tozik. Az OKM Támogatáskezelõ az értesítés elmulasztásából eredõ téves számlaszámra történõ átutalásból eredõ káro-
kért felelõsséget nem vállal.

22. § „A” típusú pályázat: A települési önkormányzat tudomásul veszi, hogy a felsõoktatási hallgatók számára megítélt
ösztöndíj megvonásra kerül, ha a hallgató az ösztöndíj folyósításának idõtartama alatt az ösztöndíj folyósítása feltételei-
nek nem felel meg. Az önkormányzat ezen esetben saját hatáskörben dönt, hogy – nem Bursa támogatásként, hanem más
jogcímen – folyósítja-e a már korábban megítélt támogatást.
A felsõoktatási hallgatók számára megítélt támogatást az önkormányzat csak abban az esetben vonhatja vissza, ha az
ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat illetékességi területérõl. A települési önkormányzat ebben az esetben
határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követõ tanulmányi félévtõl ható
hatállyal hozható meg.

„B” típusú pályázat: A települési önkormányzat tudomásul veszi, hogy a felsõoktatási intézménybe jelentkezõk számá-
ra kiírt pályázat pozitív elbírálása esetén a megítélt ösztöndíj hat egymást követõ tanulmányi félévre történõ folyósítását
garantálni köteles. A felsõoktatási intézménybe jelentkezõk számára megítélt ösztöndíj megvonásra kerül, ha a támoga-
tott a Rendelet alapján nem jogosult Bursa ösztöndíjra. Az önkormányzat ez esetben saját hatáskörben dönt, hogy – nem
Bursa támogatásként, hanem más jogcímen – folyósítja-e a már korábban megítélt támogatást vagy sem.
A felsõoktatási intézménybe jelentkezõk számára megítélt támogatást az önkormányzat visszavonhatja abban az eset-
ben, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat illetékességi területérõl. A települési önkormányzat ebben az
esetben határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követõ tanulmányi fél-
évtõl ható hatállyal hozható meg.
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A „B” típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát az önkormányzat évente egyszer jogosult és köteles felülvizsgálni. A
felsõoktatási intézménybe jelentkezõk számára megítélt támogatást a települési önkormányzat határozattal visszavon-
hatja, ha a vizsgálat során kiderül, hogy az ösztöndíjas szociális rászorultsága már nem áll fenn. A határozat csak a meg-
hozatalát követõ tanulmányi félévtõl ható hatállyal hozható meg. Amennyiben az ösztöndíjas a szociális rászorultság
vizsgálata során az önkormányzat által kért igazolásokat nem bocsátja rendelkezésre, vagy az önkormányzattal a vizsgá-
lat során az együttmûködést egyéb módon kifejezetten megtagadja, az ösztöndíjas szociális rászorultságának megszûntét
vélelmezni kell.

23. § A települési önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás visszavonásáról szóló határozatának meg-
hozatalát követõen haladéktalanul, de legkésõbb 30 napon belül, a határozat egy kiadmányának megküldésével értesíti
az OKM Támogatáskezelõt. Az „A” és a „B” típusú pályázatok megszüntetõ határozatait kizárólag külön ajánlott
levélben, postai úton kell az illetékes önkormányzatnak megküldenie az OKM Támogatáskezelõ postafiók címére
(1244 Bp., Pf. 920).
A pályázati csomaghoz, a kötelezõ mellékleteken felül csatolt megszüntetõ határozatokat az OKM Támogatáske-
zelõ nem tudja feldolgozni.

24. § Az ösztöndíj folyósítása – a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül – teljes egészében szünetel azokban a
tanulmányi hónapokban, amelyekben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya szünetel.

25. § Az önkormányzat által a Bírálati lapok kitöltése, továbbküldése, illetõleg a pályázati rendszer lebonyolítása során
bármikor elkövetett mulasztásokért és adminisztrációs tévedésekért az önkormányzat teljes felelõsséggel tartozik. Az
önkormányzat által elkövetett mulasztások pótlására, az adminisztrációs tévedések, formai hibák kijavítására a jelen
szerzõdésben megjelölt határidõk leteltét követõen nincs mód.

26. § Az Általános Szerzõdési Feltételek hatálya a 2011. évi pályázati forduló teljes lebonyolításáig áll fenn. A 2011. évi
pályázati fordulóban elbírált pályázatok esetében a települési önkormányzat mindenkor a jelen Általános Szerzõdési
Feltételekben foglalt rendelkezéseknek megfelelõen köteles eljárni.
Az Általános Szerzõdési Feltételektõl eltérni nem lehet; csak az a települési önkormányzat csatlakozhat a pályázati rend-
szerhez, amely kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a támogatás folyósítása során mara-
déktalanul az Általános Szerzõdési Feltételekben foglaltaknak megfelelõen jár el. A települési önkormányzat tudomásul
veszi, hogy amennyiben nem az Általános Szerzõdési Feltételeknek megfelelõen jár el, a Nemzeti Erõforrás Minisztéri-
um az ösztöndíjrendszer résztvevõi közül kizárhatja, ez pedig a támogatásban részesített pályázók intézményi ösztöndíj-
részének megvonásával jár.

Budapest, 2010.
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OKM Támogatáskezelõ Igazgatósága
1244 Budapest, Pf. 920
részére ajánlott küldeményként postázandó
2010. szeptember 30-ig

Általános Szerzõdési Feltételek 1. sz. melléklete

CSATLAKOZÁSI NYILATKOZAT

Alulírott,........................................................................................ , mint a .............................…………. Önkormányzat
polgármestere (a polgármester akadályoztatása esetén teljes jogkörrel eljáró helyettese) jelen nyilatkozat aláírásával iga-
zolom, hogy az önkormányzat a jogszabályoknak megfelelõen kifejezett és visszavonhatatlan döntést hozott arról, hogy
csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetû felsõoktatási hallgatók, illetõleg felsõoktatási tanulmányokat kezdõ fia-
talok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójához.
Kijelentem, hogy az önkormányzat a felsõoktatási hallgatók számára, valamint a felsõoktatási tanulmányokat kezdõ fia-
talok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójának Általá-
nos Szerzõdési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása so-
rán maradéktalanul az Általános Szerzõdési Feltételekben foglaltaknak megfelelõen jár el.

........................................................................ 2010...............................

P. H.

(aláírás) ....................................................
(név)

NYILATKOZAT AZ ON-LINE ADATBÁZIS HASZNÁLATÁRÓL1

Alulírott,........................................................................................ , mint a .............................…………. Önkormányzat
polgármestere (a polgármester akadályoztatása esetén teljes jogkörrel eljáró helyettese) jelen nyilatkozat aláírásával iga-
zolom, hogy az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az Ösztöndíjrendszer 2011. évi fordulója keretében a be-
érkezett pályázatokról hozott döntését az OKM Támogatáskezelõ által üzemeltetett https://bursa.okmt.hu/palyazat/ In-
ternet honlapon on-line adatbázisban rögzíti.
Az adatrögzítéssel megbízott munkatársa neve:
Beosztása:
Születési Idõ:
E-mail cím:
Telefonszám:

........................................................................ 2010...............................

P. H.

(aláírás) ....................................................
(név)

1 Csak abban az esetben kell kitölteni, ha az önkormányzat vállalja az on-line adatbázis használatát!
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Általános Szerzõdési Feltételek 2. sz. melléklete

BURSA HUNGARICA FELSÕOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT
ÜTEMTERV

A TELEPÜLÉSI és MEGYEI ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA

HATÁRIDÕ TEVÉKENYSÉG

I. szakasz: A PÁLYÁZAT KIÍRÁSÁTÓL A VÉGLEGES TÁMOGATÁSI LISTÁK ELKÉSZÍTÉSÉIG

2010. szeptember 30. A csatlakozni kívánó települési önkormányzat visszajuttatja az aláírt Csatlakozási n yi-
latkozatot (1. sz. melléklet) az OKM Támogatáskezelõ részére, s így a Bursa Hungarica
Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójának résztvevõjévé
válik.

2010. október 1. A csatlakozott települési önkormányzat kiírja a pályázatokat („A” és „B” típus együtte-
sen).

2010. október 6. A www.okmt.hu Internetes oldal „Bursa Hungarica” oldalán a „Csatlakozott települé-
sek” menüpont alatt megtekinthetõ a 2010. évi pályázati fordulóhoz csatlakozott telepü -
lések listája.

2010. október 11. Az indokolt méltányossági csatlakozási kérelmek megküldése az OKM Támogatáskeze-
lõ részére.

2010. október 25. A felsõoktatási és tudományos helyettes államtitkár dönt a csatlakozás utólagos elfoga-
dásáról szóló méltányossági kérelmekrõl, és döntésérõl tájékoztatja az OKM Támoga-
táskezelõt.

2010. november 2. Az OKM Támogatáskezelõ értesíti az érintett önkormányzatokat a felsõoktatási és tudo-
mányos helyettes államtitkár döntésérõl.

2010. október 29. A pályázatok benyújtásának határideje.

2010. november 9. A megyei önkormányzat visszajuttatja a megyei önkormányzat és a NEFMI között kö-
tendõ 2011. évi Megállapodás öt egymással szó szerint megegyezõ, aláírt példányát az
OKM Támogatáskezelõ részére.

2010. november 23. A települési önkormányzat elbírálja a beérkezett pályázatokat.

2010. november 29. A települési önkormányzatok döntésüket Bírálati lapon vagy az on-line adatbázisban
rögzítik.

2010. december 1. A települési önkormányzat a nem támogatott, és a pályázatból kizárt pályázók eredeti
Bírálati anyagát az Összesítõ lapokkal együtt eljuttatja az OKM Támogatáskezelõ ré-
szére.

2010. december 1. A települési önkormányzat a támogatott pályázók eredeti Bírálati anyagát és azok kö-
telezõ mellékletét az Összesítõ lapokkal együtt eljuttatja a megyei önkormányzat ré-
szére.

2010. december 6. A települési önkormányzat a Polgármesteri Hivatal hirdetõtábláján és a helyben szoká-
sos módon nyilvánosságra hozza a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösz-
töndíjpályázat keretében általa nyújtott támogatások összesített adatait, és írásban
értesíti a pályázókat döntésérõl, valamint döntésének indoklásáról.

2010. január 21. Az OKM Támogatáskezelõ értesíti a nem támogatott pályázókat.

2011. január 24. A megyei önkormányzat meghozza döntését, azt felvezeti a Bírálati lapra, a pályázók
adatait az OKM Támogatáskezelõ által megadott módon rögzíti a Bursa on-line adatbá-
zisban, továbbá erre az idõpontra az eredeti Bírálati anyagokat és azok kötelezõ mellék -
letét, valamint az Összesítõ lapokat eljuttatja az OKM Támogatáskezelõhöz.

2011. március 16. Az OKM Támogatáskezelõ értesíti az „A” és “B” típusú támogatásban részesített pá-
lyázókat a Bursa ösztöndíj teljes havi összegérõl.

2011. március 21. Az OKM Támogatáskezelõ értesíti a települési és megyei önkormányzatokat az általuk
támogatásban részesített pályázók Bursa ösztöndíjának teljes havi összegérõl.
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II. szakasz: PÉNZMOZGÁS, A JOGOSULTSÁG ELLENÕRZÉSE A FOLYÓSÍTÁST MEGELÕZÕEN;
FOLYÓSÍTÁS ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS

2011. január 31. A települési és megyei önkormányzatok átutalják a tanulmányi félévre esõ
(5 havi) önkormányzati támogatási összegeket az OKM Támogatáskezelõ számla-
számára az alábbi ösztöndíjasok vonatkozásában:

– 2011. „A” típusú;
– 2010. „B” típusú;
– 2009. „B” típusú;
– 2008. „B” típusú.

2011. március 2. Az OKM Támogatáskezelõ az intézményi web oldalon keresztül tájékoztatja a felsõoktatási
intézményeket az adott félévben Bursa Hungarica ösztöndíjban részesülõ hallgatókról.

2011. március A felsõoktatási intézmények ellenõrzik a hallgatók jogosultságát, és az interaktív web
oldalon keresztül tájékoztatják az OKM Támogatáskezelõt, hogy mely hallgatók részére
utalható át az 5 havi önkormányzati támogatás.

2011. március Az OKM Támogatáskezelõ a beérkezett támogatási összegeket a kifizetõhelyek (felsõoktatási
intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizetõ
felsõoktatási intézményekhez abban az esetben, ha az önkormányzat minden támogatott után
a pontos támogatási összeget átutalta az OKM Támogatáskezelõ számlaszámára.

2011. április 8. Az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése az arra jogosult hallgatók részére.

2011. május 10. Az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése az arra jogosult hallgatók részére.

2011. június 10. Az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése az arra jogosult hallgatók részére.

2011. július 29. Az OKM Támogatáskezelõ visszautalja a ki nem fizethetõ önkormányzati ösztöndíjrésze -
ket (amennyiben a felsõoktatási intézménytõl már visszaérkeztek) az érintett települési
és megyei önkormányzatoknak.

2011. augusztus 31. A települési és megyei önkormányzatok átutalják a tanulmányi félévre esõ
(5 havi) önkormányzati támogatási összegeket az OKM Támogatáskezelõ számlaszámára
az alábbi ösztöndíjasok vonatkozásában:

– 2011. „A” típusú;
– 2011. „B” típusú;
– 2010. „B” típusú;
– 2009. „B” típusú.

2011. szeptember 9. Az OKM Támogatáskezelõ az intézményi web oldalon keresztül tájékoztatja a felsõoktatási
intézményeket az adott félévben Bursa Hungarica ösztöndíjban részesülõ hallgatókról.

2011. szeptember 30. A felsõoktatási intézmények ellenõrzik a hallgatók jogosultságát, és az interaktív web
oldalon keresztül tájékoztatják az OKM Támogatáskezelõt, hogy mely hallgatók részére
utalható át az 5 havi önkormányzati támogatás.

2011. október Az OKM Támogatáskezelõ a beérkezett támogatási összegeket a kifizetõhelyek (felsõoktatási
intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizetõ
felsõoktatási intézményekhez abban az esetben, ha az önkormányzat minden támogatott után
a pontos támogatási összeget átutalta az OKM Támogatáskezelõ számlaszámára.

2011. október 10. A felsõoktatási intézmények az esedékes ösztöndíjrészeket átutalják az arra jogosult
hallgatók részére.

2011. november 10. Az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése az arra jogosult hallgatók részére.

2011. december 09. Az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése az arra jogosult hallgatók részére.

2012. január 11. Az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése a támogatott hallgatók számára a felsõoktatási
intézményekben, amennyiben ezek 2011 decemberében nem kerültek kifizetésre.

2012. március 1. Az OKM Támogatáskezelõ értesíti a települési és megyei önkormányzatokat a 2011. évi
„B” típusú ösztöndíjasok felvételi eredményérõl, valamint ösztöndíjra való jogosultsá -
gukról/jogosulatlanságukról.

2012. március 30. Az OKM Támogatáskezelõ visszautalja a ki nem fizethetõ önkormányzati ösztöndíjrésze -
ket az érintett települési és megyei önkormányzatoknak.
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„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

…………………. Önkormányzata a Nemzeti Erõforrás Minisztériummal együttmûködve
ezennel kiírja a 2011. évre

a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsõoktatási hallgatók számára

a 2010/2011. tanév második és a 2011/2012. tanév elsõ félévére vonatkozóan

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû felsõok-
tatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidõn belül, teljes idejû (nappali tagozatos) alapfo-
kozatot és szakképzettséget eredményezõ alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményezõ mesterkép-
zésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsõfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Figyelem!
– Az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet a felsõoktatásban részt vevõ hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ

egyes térítésekrõl 1. § (2) bekezdése értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatásban a katonai illetve
rendvédelmi felsõoktatási intézmények katonai illetve rendvédelmi képzésben részt vevõ hallgatói.

– A középiskolai akkreditált iskolarendszerû felsõfokú szakképzésben részt vevõ tanulók nem jogosultak a
Bursa Hungarica ösztöndíjra.

– Doktori (PhD) képzésben résztvevõk nem felelnek meg a pályázati kiírás feltételeinek.
– Külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2010. szeptemberében tanulmányaik utolsó évét megkezdõ hallgatók is. Amennyiben az
ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2011. õszén már nem áll fenn, úgy a 2011/2012. tanév elsõ félévére esõ ösztöndíj már
nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsõoktatási intézmény-
ben a pályázás idõpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2010/2011. tanév második félévére
már beiratkozzon a felsõoktatási intézménybe.

Az ösztöndíj idõtartama 10 hónap, azaz két egymást követõ tanulmányi félév (2010/2011. tanév második, illetve a
2011/2012. tanév elsõ féléve).

Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2011. március.

Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2010/2011. tanév második fél-
évében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg
a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.

Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.

Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott hallgatója a felsõoktatási
intézménynek.

Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, az ösztöndíj folyósítása - a folyósítás
véghatáridejének módosítása nélkül - teljes egészében szünetel.

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot növelõ jöve-
delemnek számít. [Az adóterhet nem viselõ járandóságokról lásd a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.
törvény 3. § 72. s) pontját.]

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsõoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról az OKM
Támogatáskezelõ Igazgatóságának, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson.
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A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati ûrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot
kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat, és az OKM Támogatáskezelõ
Igazgatósága részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenõrzése céljából – át-
adja illetõleg az ösztöndíj idõtartama alatt maga kezelje.

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy az OKM Támogatáskezelõ Igazgatósága személyes adatait az
ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenõrzése céljából – az ösztöndíj idõtartama alatt kezelje.

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás
célja érdekében szükséges mértékben történõ kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása valamint a támogatási
jogosultság ellenõrzése céljából történõ továbbításához.

A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál írásban, a
hivatalban hozzáférhetõ pályázati ûrlapon, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.

A pályázat benyújtási határideje: 2010. október 29.

A pályázat kötelezõ mellékletei:

1. A felsõoktatási intézmény által kitöltött eredeti Jogviszony-igazolás.

Amennyiben a pályázó egy idõben több felsõoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában csak azt
a felsõoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsõként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsõoktatási intézmé-
nyek szerzõdése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hitta-
nár – két szakos képzés esetében a hallgató az állami felsõoktatási intézményt köteles megnevezni .

2. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élõk egy fõre jutó havi nettó jövedelmérõl.

3. A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok:
– . . .

A pályázati ûrlap csak a fent meghatározott kötelezõ mellékletekkel együttesen érvényes, valamely melléklet hiá-
nyában a pályázat formai hibásnak minõsül.

Egy háztartásban élõk: a pályázó állandó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerûen együttlakó, ott bejelentett vagy
tartózkodási hellyel rendelkezõ személyek.

Jövedelem:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján az elis-
mert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett

– a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint meghatározott, belföldrõl vagy külföldrõl szár-
mazó – megszerzett – vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómen-
tes jövedelmet is,

– az a bevétel, amely után az egyszerûsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerûsített közteherviselési hozzájárulás-
ról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

Elismert költségnek minõsül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj.
Ha a magánszemély az egyszerûsített vállalkozói adó vagy egyszerûsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló
bevételt szerez, a bevétel csökkenthetõ a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minõsülõ
igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezõgazdasági õstermelõ adóévi õstermelésbõl szárma-
zó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támo-
gatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthetõ az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelõ
összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetõleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelõ összeggel.
Befizetési kötelezettségnek minõsül a személyi jövedelemadó, az egyszerûsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhe-
lõ egyszerûsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási
járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.
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Nem minõsül jövedelemnek
1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támo-
gatás,
2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)–(5)
bekezdése szerinti pótlék, a nevelõszülõk számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,
3. az anyasági támogatás,
4. a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása,
5. a személyes gondoskodásért fizetendõ személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott sze-
mélyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,
6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
7. annak az alkalmi munkavállalói könyvvel történõ foglalkoztatásnak a havi ellenértéke, amely a teljes munkaidõben
foglalkoztatott munkavállaló külön jogszabály szerinti kötelezõ legkisebb munkabérének (minimálbér) 50%-át nem ha-
ladja meg,
8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás.

A települési önkormányzat 2010. november 23-ig saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat:
a) a határidõn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelõ pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban indo-
kolja;
b) minden határidõn belül benyújtott, formailag megfelelõ pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban indokolja;
c) csak az illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkezõ pályázókat részesítheti támogatásban;
d) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bõrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi eredményre
tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálatára tekintettel járhat el.

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.

A települési önkormányzat döntésérõl és annak indokáról 2010. december 6-ig írásban értesíti a pályázókat.

Az OKM Támogatáskezelõ Igazgatósága 2011. március 16-ig írásban értesíti a települési önkormányzat által tá-
mogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegérõl és az ösztöndíj-folyósítás módjá-
ról.

Az ösztöndíjban részesülõ hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának idõszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósí-
tását érintõ változásról haladéktalanul (de legkésõbb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító felsõoktatási
intézményt, és az OKM Támogatáskezelõt (1244 Budapest, Pf. 920). Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munka-
napon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:

– tanulmányok halasztása;
– tanulmányok helyének megváltozása (az új felsõoktatási intézmény, kar, szak, munkarend, finanszírozási forma

megadásával);
– tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma) változása;
– személyes adatainak (születési név, anyja neve, állampolgársága, állandó lakóhelye) változása.

Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsõoktatási intézmény részére
visszafizetni.
A felsõoktatási hallgatók számára megítélt támogatást az önkormányzat visszavonhatja, ha az ösztöndíjas elköltözik a
települési önkormányzat illetékességi területérõl. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik
a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követõ tanulmányi félévtõl ható hatállyal hozható meg.

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelõ adatokat szolgáltatta vagy a
pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösz-
töndíj elnyerésérõl szóló tájékoztatást már kézhez vette.

A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsõoktatásról szóló
2005. évi CXXXIX. törvény valamint a felsõoktatásban részt vevõ hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes
térítésekrõl szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet szolgál.
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„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

……………….. Önkormányzata a Nemzeti Erõforrás Minisztériummal együttmûködve
ezennel kiírja a 2011. évre

a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsõoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû fiatalok
jelentkezhetnek, akik:

a) a 2010/2011. tanévben utolsó éves, érettségi elõtt álló középiskolások;
vagy
b) felsõfokú diplomával nem rendelkezõ, felsõoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;

és a 2011/2012. tanévtõl kezdõdõen felsõoktatási intézmény keretében teljes idejû (nappali tagozatos) alapfokozatot
és szakképzettséget eredményezõ alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsõfokú szakképzésben kíván-
nak részt venni.

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2011-ben elõször nyernek felvételt felsõoktatási intéz-
ménybe és tanulmányaikat a 2011/2012. tanévben ténylegesen megkezdik.

Figyelem!
– A 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet a felsõoktatásban részt vevõ hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ

egyes térítésekrõl 1. § (2) bekezdése értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatásban a katonai illetve
rendvédelmi felsõoktatási intézmények katonai illetve rendvédelmi képzésben részt vevõ hallgatói.

– A középiskolai akkreditált iskolarendszerû felsõfokú szakképzésben részt vevõ tanulók nem jogosultak a
Bursa Hungarica ösztöndíjra.

Az ösztöndíj idõtartama 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követõ tanulmányi félév.

Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2011/2012. tanév elsõ féléve, keresztféléves képzés esetén a 2011/2012. tanév
második féléve.

Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2011/2012. tanév elsõ félévé-
ben illetve keresztféléves képzés esetén a 2011/2012. tanév második félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak.
Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösz-
töndíjra való jogosultságát elveszíti.

Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott hallgatója a felsõoktatási
intézménynek.

Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, az ösztöndíj folyósítása – a folyósítás
véghatáridejének módosítása nélkül – teljes egészében szünetel.

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot növelõ jöve-
delemnek számít. [Az adóterhet nem viselõ járandóságokról lásd a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.
törvény 3. § 72. s) pontját.]

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsõoktatási intézménybe történõ felvételi vizsgája ered-
ményérõl az Oktatási Hivatal az OKM Támogatáskezelõ Igazgatóságának, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoz-
tatást nyújtson.

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsõoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról az OKM
Támogatáskezelõ Igazgatóságának, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson.
A pályázó pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati ûrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot ki-
író települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat, és az OKM Támogatáskezelõ
Igazgatósága részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenõrzése céljából – át-
adja illetõleg az ösztöndíj idõtartama alatt maga kezelje.
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A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy az OKM Támogatáskezelõ Igazgatósága személyes adatait az
ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenõrzése céljából – az ösztöndíj idõtartama alatt kezelje.

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás
célja érdekében szükséges mértékben történõ kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása valamint a támogatási
jogosultság ellenõrzése céljából történõ továbbításához.

A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál írásban, a
hivatalban hozzáférhetõ pályázati ûrlapon, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.

A pályázat benyújtási határideje: 2010. október 29.

A pályázat kötelezõ mellékletei:

1. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élõk egy fõre jutó havi nettó jövedelmérõl.

2. A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok:
– . . .

A pályázati ûrlap csak a fent meghatározott kötelezõ mellékletekkel együttesen érvényes, valamely melléklet hiá-
nyában a pályázat formai hibásnak minõsül.

Egy háztartásban élõk: a pályázó állandó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerûen együttlakó, ott bejelentett vagy
tartózkodási hellyel rendelkezõ személyek.

Jövedelem:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján az elis-
mert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett

– a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint meghatározott, belföldrõl vagy külföldrõl szár-
mazó – megszerzett – vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómen-
tes jövedelmet is,

– az a bevétel, amely után az egyszerûsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerûsített közteherviselési hozzájárulás-
ról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

Elismert költségnek minõsül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj.
Ha a magánszemély az egyszerûsített vállalkozói adó vagy egyszerûsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló
bevételt szerez, a bevétel csökkenthetõ a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minõsülõ
igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezõgazdasági õstermelõ adóévi õstermelésbõl szárma-
zó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támo-
gatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthetõ az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelõ
összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetõleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelõ összeggel.
Befizetési kötelezettségnek minõsül a személyi jövedelemadó, az egyszerûsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhe-
lõ egyszerûsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási
járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.
Nem minõsül jövedelemnek
1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támo-
gatás,
2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)–(5)
bekezdése szerinti pótlék, a nevelõszülõk számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,
3. az anyasági támogatás,
4. a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása,
5. a személyes gondoskodásért fizetendõ személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott sze-
mélyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,
6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
7. annak az alkalmi munkavállalói könyvvel történõ foglalkoztatásnak a havi ellenértéke, amely a teljes munkaidõben
foglalkoztatott munkavállaló külön jogszabály szerinti kötelezõ legkisebb munkabérének (minimálbér) 50%-át nem ha-
ladja meg,
8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás.
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A települési önkormányzat 2010. november 23-ig saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat:
a) a határidõn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelõ pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban indo-
kolja;
b) minden határidõn belül benyújtott, formailag megfelelõ pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban indokolja;
c) csak az illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkezõ pályázókat részesítheti támogatásban;
d) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bõrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi eredményre
tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálatára tekintettel járhat el.

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.

A települési önkormányzat döntésérõl és annak indokáról 2010. december 6-ig írásban értesíti a pályázókat.

Az OKM Támogatáskezelõ Igazgatósága 2011. március 16-ig írásban értesíti a települési önkormányzat által támogatás-
ban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegérõl és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.

A pályázó a felvételi értesítõ másolatának megküldésével köteles írásban 2011. szeptember 1-jéig az OKM Támo-
gatáskezelõ Igazgatósága részére bejelenteni, hogy a 2011/2012. tanévben melyik felsõoktatási intézményben kez-
di meg tanulmányait. Továbbá a pályázó köteles írásban nyilatkozni arról, hogy a 2011-es felvételi évet megelõzõ-
en nyert-e felvételt felsõoktatási intézménybe. Az a pályázó, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az
ösztöndíj folyósításából és az ösztöndíjrendszer következõ évi fordulójából kizárható.

Amennyiben a „B” típusú pályázat során támogatásban részesülõ ösztöndíjas a támogatás idõtartama alatt sikeresen pá-
lyázik „A” típusú ösztöndíjra, „B” típusú ösztöndíját automatikusan elveszti.

Az ösztöndíjban részesülõ hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának idõszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósí-
tását érintõ változásról haladéktalanul (de legkésõbb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító felsõoktatási
intézményt, és az OKM Támogatáskezelõt (1244 Budapest, Pf. 920). Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munka-
napon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:

– tanulmányok halasztása;
– tanulmányok helyének megváltozása (az új felsõoktatási intézmény, kar, szak, munkarend, finanszírozási forma

megadásával);
– tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma) változása;
– személyes adatainak (születési név, anyja neve, állampolgársága, állandó lakóhelye) változása.

Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsõoktatási intézmény részére
visszafizetni

A „B” típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát az önkormányzat évente egyszer jogosult és köteles felülvizsgálni.
Amennyiben az ösztöndíjas a szociális rászorultság vizsgálata során az önkormányzat által kért igazolásokat nem bo-
csátja rendelkezésre, vagy az önkormányzattal a vizsgálat során az együttmûködést egyéb módon kifejezetten megtagad-
ja, az önkormányzat az ösztöndíjas szociális rászorultságának megszûntét vélelmezi, azaz az ösztöndíjas ösztöndíját el-
veszíti. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat
csak a meghozatalát követõ tanulmányi félévtõl ható hatállyal hozható meg.

A felsõoktatási intézménybe jelentkezõk számára megítélt támogatást az önkormányzat visszavonhatja abban az esetben
is, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat illetékességi területérõl. A települési önkormányzat ebben az
esetben határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követõ tanulmányi fél-
évtõl ható hatállyal hozható meg.

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelõ adatokat szolgáltatta vagy a
pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösz-
töndíj elnyerésérõl szóló tájékoztatást már kézhez vette.

A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsõoktatásról szóló
2005. évi CXXXIX. törvény valamint a felsõoktatásban részt vevõ hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes
térítésekrõl szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet szolgál.
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Pályázati felhívás felsõoktatási intézmény oktatói
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.

A NYÍREGYHÁZI FÕISKOLA
pályázatot hirdet a
TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR
Testnevelés és Sporttudományi Intézet
fõiskolai docensi munkakörre
határozatlan idõre

A kinevezendõ fõiskolai docens feladata:
– elõadások tartása és gyakorlatok, szemináriumok vezetése, hallgatók vizsgáztatása,
– részvétel szakdolgozati témavezetõként a hallgatók képzésében, diplomamunkák konzultálásában,
– hazai és nemzetközi szakmai konferenciákon való részvétel,
– részvétel tananyagok és oktatási anyagok fejlesztésében, tantárgyi programok kidolgozásában, tantárgyfelelõsi felada-
tok ellátásában,
– közremûködik az intézetben folyó egyéb oktató és kutatómunkában,
– folyamatos önálló kutatómunka, az eredmények publikálása.

A pályázóval szembeni követelmények:
– szakirányú egyetemi végzettség,
– legalább 8 éves eredményes felsõoktatási tevékenység vagy szakmai gyakorlat,
– doktori fokozat megszerzésétõl számított legalább 3 év szakmai gyakorlat,
– doktori fokozat (PhD),
– küzdõsportok területén (judo) szakedzõi végzettség,
– színvonalas publikációs tevékenység,
– hazai és külföldi konferenciákon való részvétel.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó jelentkezését a pályázati kiírásban foglaltakra,
– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,
– eddigi szakmai, oktató és tudományos munkájának részletes ismertetését,
– fontosabbnak ítélt publikációs jegyzékét.

A pályázathoz mellékelni kell:
– egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást, egyéb szakmai képesítést tanúsító okirat hiteles
másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul, hogy pályázati anyagát az intézmény arra jogosult bizottságai, testületei
megismerjék.

A kinevezésre leghamarabb 2010. szeptember 1. napjától kerül sor.

A pályázatokat a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató Központ honlapján való megjelenéstõl számított 15 napon belül
kell benyújtani a Nyíregyházi Fõiskola rektorának címezve a Humánpolitikai Irodába (4401 Nyíregyháza, Sóstói u.
31/b).

Prof. Dr. Jánosi Zoltán s. k.,
rektor
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Pályázati felhívás
nevelési-oktatási 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
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

Farkaslyuk Község
Önkormányzata
3608 Farkaslyuk,
Gyürky Gyula u. 3.
Tel./fax: (48) 470-548

Napközi Otthonos
Óvoda
3608 Farkaslyuk,
Jószerencsét tér 7.
Óvodavezetõ
(teljes munkaidõ)

Lf.: az intézmény tör-
vényes és szakszerû
vezetése, óvoda-

Fõiskolai v., óvodape-
dagógusi szakképesí-
tés, legalább 5 év
szgy., magyar állam-
polgárság, büntetlen
elõélet, pedagógus
szakvizsga.
Elõny: legalább 1-3 év
vgy.

ÁEI: 2010. szept. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Határozatlan idejû közalkalma-
zotti jogviszony.
Pbhi: 2010. aug. 15.
Pehi: 2010. aug. 31.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell: szak-
mai ön., végzettséget, szakkép-
zettséget igazoló om., b., vpr.
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pedagógusi feladatok
ellátása, takarékos gaz-
dálkodás, munkáltatói
jogok gyakorlása.

a szakmai helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzeléssel, nyilatko-
zat a pályázat nyílt vagy zárt ülé-
sen történõ tárgyalásáról,
adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot postai úton, „Óvoda-
vezetõ” megjelöléssel kell be-
nyújtani.
Pc.: Farkaslyuk Község
Önkormányzata
f.: Gábor Dezsõ polgármester
Tel.: 06 (20) 421-3819

Mórichida – Árpás –
Rábaszentmiklós Köz-
ségek Önkormányzatai
9131 Mórichida,
Fõ u. 131.
Tel.: (96) 681-012

Napközi Otthonos
Óvoda
9131 Mórichida,
Fõ u. 137.
Tel.: (96) 681-004
Óvodavezetõ

Óvodapedagógusi fel-
sõfokú v., 5 év vgy.,
közoktatás-vezetõi
képesítés.

ÁEI: 2010. aug. 16.
A megbízás 5 évre szól.
Pbhi: 2010. júl. 17.
Pehi: 2010. júl. 31.
Juttatás: ill., p. Kjt. szerint, vp.
200%.
A pályázathoz csatolni kell: om.,
szakmai ön., vpr.
Pc.: Dóka Zoltánné körjegyzõ
A KSZK honlapján történõ
közzététel idõpontja:
2010. jún. 18.

Solymár Nagyközség
Német Kisebbségi
Önkormányzat
2083 Solymár,
József A. u. 1.
Tel.: (26) 560-600
Fax: (26) 560-606
E-mail: marlokcsmag-
dolna@ gmail.com

Lustige Zwerge Német
Nemzetiségi Óvoda
2083 Solymár,
Mátyás király u. 19.
Óvodavezetõ

A Kjt., a Korm. rende-
let, valamint a Közokt.
törvény, az MKM ren-
delet és a pedagógus
továbbképzésrõl szóló
277/1997. (XII. 22.)
Korm. rendelet szerint,
felsõfokú óvodapeda-
gógusi v., német nem-
zetiségi óvoda-
pedagógusi oklevél,
legalább 5 év óvodape-
dagógus munkakörben
szerzett szgy.
Elõny: legalább 5 év
nemzetiségi óvodában
szerzett szgy., közép-
vagy felsõfokú állami-
lag elismert német
nyelvvizsga.

ÁEI: 2010. szept. 15.
A megbízás 2015. aug. 15-ig szól.
Pehi: a megjelenéstõl számított
60. napot követõ képviselõ-testü-
leti ülés (elsõ megjelenést a
KSZK honlapján).
A pályázathoz csatolni kell: szak-
mai ön., kézzel írott motivációs
levél, vpr., végzettséget igazoló
dokumentumok hiteles másolata,
1 hónapnál nem régebbi b., adat-
védelmi nyilatkozat.
Pc.: Marlokné
Cservenyi Magdolna elnök
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Ugod-Bakony-
szûcs-Bakonykoppány
Községek
Önkormányzatai
8564 Ugod,
Kossuth u. 32.
Tel./fax: (89) 353-303

Közös Fenntartású
Óvoda
8564 Ugod,
Klapka u. 2.
Óvodavezetõ
(teljes munkaidõ)

(Az óvoda 2010. szept.
1. napjától 2 csoportos
óvodaként mûködik,
erre a pályázatra jelent-
kezésnél legyenek fi-
gyelemmel.)

Lf.: az óvodavezetõ fe-
lelõs az intézmény
szakszerû és törvényes
mûködéséért, a takaré-
kos gazdálkodásért,
gyakorolja a munkálta-
tói jogokat, és dönt az
intézmény mûködésé-
vel kapcsolatban min-
den olyan ügyben,
amelyet jogszabály
vagy kollektív szerzõ-
dés (közalkalmazotti
szabályzat) nem utal
más hatáskörébe.
Az alkalmazottak fog-
lalkoztatására, élet- és
munkakörülményeire
vonatkozó kérdések te-
kintetében jogkörét
jogszabályban elõírt
egyeztetési kötelezett-
ség megtartásával gya-
korolja. A nevelési-
oktatási intézmény ve-
zetõje felel a pedagó-
giai munkáért, az intéz-
mény ellenõrzési,
mérési, értékelési és
minõségirányítási prog-
ramjának mûködéséért,
a gyermek- és ifjúság-
védelmi feladatok meg-
szervezéséért és
ellátásáért, a nevelõ és
oktató munka egészsé-
ges és biztonságos fel-
tételeinek megterem-
téséért, a tanuló-

Fõiskolai, óvodapeda-
gógusi v., a Közokt.tv.
16–18. §-a szerinti ké-
pesítés, legalább 5 év
közoktatási intézmény-
ben, pedagógus munka-
körben szerzett szgy.,
egészségügyi alkalmas-
ság, büntetlen elõélet.
Elõny: legalább 5 év
vgy.

ÁEI: 2010. szept. 1.
A megbízás 2015. aug. 31-ig,
5 évre szól.
Határozatlan idejû közalkalma-
zotti jogviszony.
Pbhi: 2010. júl. 20.
Pehi: 2010. aug. 20.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje: az óvoda szülõi munkakö-
zössége, valamint alkalmazotti
közössége véleményezését köve-
tõen az intézményfenntartó
képviselõ-testületek zárt ülésen
(beleegyezõ nyilatkozat esetén
nyílt ülésen) döntenek a pályázó
magasabb vezetõi megbízásáról.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell: b.,
szakmai ön., vpr. a szakmai hely-
zetelemzésre épülõ fejlesztési el-
képzeléssel, képesítést igazoló
om., továbbképzések tanúsítvá-
nyának másolata, nyilatkozat a
pályázat nyílt vagy zárt ülésen
történõ tárgyalásáról, adatvédelmi
nyilatkozat.
A pályázatot személyesen vagy
postai úton, „Óvodavezetõ” meg-
jelöléssel kell benyújtani.
Pc., f.: Horváth Mária körjegyzõ
www.ugod.hu
A KSZK honlapján történõ köz-
zététel idõpontja: 2010. jún. 16.
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és gyermekbaleset
megelõzéséért, a gyer-
mekek, tanulók rend-
szeres egészségügyi
vizsgálatának megszer-
vezéséért, továbbá
mindazon feladatok el-
látásáért, kötelezettsé-
gek teljesítéséért,
amelyet a vonatkozó
jogszabályok irányadó
rendelkezései meghatá-
roznak.

Újfehértó Város
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
4244 Újfehértó,
Szent István út 10.
Tel.: (42) 290-000
Fax: (42) 290-003

Lengyel Laura Óvoda
4244 Újfehértó,
Árvácska u. 2.
Óvodavezetõ

Lf.: az intézmény tör-
vényes mûködésének
biztosítása, a pedagógi-
ai munka szakmai irá-
nyítása, a pedagógiai
program megvalósulá-
sának biztosítása, az in-
tézményi költségvetés
betartása, munkáltatói,
tanügyigazgatási, veze-
tõi jogok gyakorlása.

Nevelési-oktatási intéz-
ményben pedagógus
munkakör betöltéséhez
szükséges felsõfokú is-
kolai v. és szakképzett-
ség, pedagógus
szakvizsga, másodszor
és további alkalommal
történõ megbízás ese-
tén a pedagógus szak-
vizsga keretében
szerzett intézményve-
zetõi szakképzettség,
legalább 5 év közokta-
tási intézményben szer-
zett szgy., nevelési-
oktatási intézményben
pedagógus munkakör-
ben fennálló, határozat-
lan idõre szóló
alkalmazás, illetve
a megbízással egyide-
jûleg pedagógus mun-
kakörben történõ,
határozatlan idõre
szóló alkalmazás, va-
gyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása,
büntetlen elõélet.

ÁEI: 2010. szept. 1.
A megbízás 2016. júl. 31-ig szól.
Pbhi: a KSZK honlapján történõ
közzétételtõl számított 30. nap.
Pehi: a véleményezési határidõ le-
jártát követõ elsõ képviselõ-testü-
leti ülés.
Juttatás: ill., magasabb vp. Kjt.
szerint.
A pályázathoz csatolni kell: szak-
mai ön., 30 napnál nem régebbi
b., szakképzettséget igazoló om.,
vpr. a szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzeléssel,
szgy. igazolása, adatvédelmi nyi-
latkozat.
A pályázatot zárt borítékban, pa-
píralapú, illetve digitális formá-
ban (.doc, pdf. formátumban,
CD lemezen), „Pályázat a
Lengyel Laura Óvoda magasabb
vezetõi beosztásának ellátására”
megjelöléssel kell benyújtani.
Pc., f.: Újfehértó Város Polgár-
mesteri Hivatal Társadalmi Kap-
csolatok Osztálya
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Gyõrzámoly Község
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
9172 Gyõrzámoly,
Rákóczi u. 45.
Tel./fax: (96) 352-122

Petõfi Sándor Általá-
nos Iskola, Alapfokú
Mûvészetoktatási In-
tézmény, Napközi
Otthonos Óvoda és
Bölcsõde
9172 Gyõrzámoly,
Iskola u. 1.
Igazgató

Fõiskolai, felsõfokú v.
és szakképzettség, pe-
dagógus szakvizsga,
legalább 5 év pedagó-
gus munkakörben sze-
rezett szgy., magyar
állampolgárság, büntet-
len elõélet, vagyonnyi-
latkozat-tételi eljárás
lefolytatása.
Elõny: vgy., közokta-
tás-vezetõi szak-
képesítés.

ÁEI: a pályázat elbírálását köve-
tõen azonnal.
A megbízás 5 évre szól.
Pbhi: 2010. júl. 21.
Pehi: 2010. okt. 15.
Juttatás: ill. Kjt. szerint, szl. meg-
oldható.
A pályázathoz csatolni kell: rész-
letes, fényképes szakmai ön., vpr.
a szakmai helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzeléssel, b. vagy a
megkérésérõl szóló igazolás, vég-
zettséget igazoló om., nyilatkozat
arról, hogy a pályázó vállalja a
vagyonnyilatkozat-tételi kötele-
zettséget, adatvédelmi
nyilatkozat.
A pályázatot papíralapon, 2 pél-
dányban, személyesen vagy pos-
tai úton kell benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni a pá-
lyázati adatbázisban szereplõ azo-
nosító számot: 230/2010.,
valamint a munkakör megnevezé-
sét: intézményvezetõ.
A pályázat kiírója a pályázat
eredménytelenné nyilvánításának
jogát fenntartja.
Pc.: Gyõrzámoly Község Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
f.: Horváth Gábor polgármester,
dr. Torma Viktória jegyzõ

Pályázati felhívás pedagógus és egyéb álláshelyek betöltésére1

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

Rövidítések:
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje

20. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2325

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.



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

Tanító, tanár

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

1 2 3 4

Petõfi Sándor
Általános Mûvelõdési
Központ és Könyvtár,
Pedagógiai
Szakszolgálat
4765 Csenger,
Ady Endre u. 13–17.
Tel./fax: (44) 341-135,
(44) 341-806

Angol–bármely szakos
tanár
(határozott idõre)

Fõiskolai v. ÁEI: 2010. szept. 1.
Pbhi: 2010. aug. 15.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A KSZK honlapján történõ köz-
zététel idõpontja: 2010. jún. 17.

Martin János Szak-
képzõ Iskola
3529 Miskolc,
Áfonyás u. 18.
Tel.: (46) 562-200
Fax: (46) 362-012

Élelmiszer-ipari
szakoktató: pék

Szakirányú fõiskolai
vagy egyetemi v.

ÁEI: 2010. szept. 1.
Pbhi: 2010. aug. 10.
Pehi: 2010. aug. 16.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
Pc.: Martin János Szakképzõ
Iskola
f.: Lénárt Györgyné igazgató

Piliscsabai Palánta
Általános Iskola
2085 Pilisvörösvár,
Fõ út 134.
Tel./fax: (26) 374-457
E-mail: mayer.ag-
nes@palanta.hu
www.palanta.hu

Gyógypedagógus, logo-
pédus
(1 év határozott idõre,
teljes munkaidõ)

Lf.: egyéni és kiscso-
portos fejlesztések
(SNI, BTM).

Felsõfokú gyógypedagó-
gus v., legalább 1-3 év
általános iskolában szer-
zett szgy., felhasználói
szintû MS Office (irodai
alkalmazások), magyar
állampolgárság, büntet-
len elõélet.

ÁEI: 2010. aug. 25.
Pbhi: azonnal, illetve 2010.
július 15.
Pehi: 2010. júl. 30.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., om., b.
A pályázatot postai vagy elekt-
ronikus úton, „Fejlesztõ-tanító”
megjelöléssel kell benyújtani.
Pc.: Mayer Ágnes igazgató
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Óvodapedagógus
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Napközi Otthonos
Óvoda
2161 Csomád,
Kossuth u. 71.

2 fõ óvodapedagógus

1 fõ dajka
(a kinevezés határozat-
lan idõre szól)

Óvodapedagógusi v. ÁEI: 2010. szept. 1.
Pbhi: 2010. aug. 9.
Illetmény:
a Kjt. rendelkezései az irány-
adók.
A pályázathoz csatolni kell:
végzettséget igazoló oklevél, b.
A pályázatokat egy példányban,
nyomtatott formában kell be-
nyújtani.
Pc: Napközi Otthonos Óvoda
Zimmermann Györgyné,
óvodavezetõ
2161 Csomád,
Kossuth u. 71.
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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 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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