
JOGSZABÁLYOK

2010. évi LI. törvény
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény

módosításáról*

1. §

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
(a továbbiakban: „Kt.”) 81. § (13) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(13) Ha az ingatlan nem tartozik a volt egyházi ingatla-
nok tulajdoni helyzetének rendezésérõl szóló törvény ha-
tálya alá, és a helyi önkormányzat a fenntartásában lévõ,
az ingatlanban mûködõ nevelési-oktatási intézményét
az egyházi jogi személy fenntartásába adja, köteles az át-
vevõ egyházi jogi személy megkeresésére közoktatási
megállapodást kötni. Az átvételhez és a közoktatási meg-

állapodás megkötéséhez csatolni kell – ha nem az kezde-
ményezi – a (11) bekezdésben felsorolt megállapodást kö-
tõ egyházi jogi személynél a megállapodást aláíró, egyéb
esetben az egyházi jogi személy önálló szervezete (szerze-
tesi szervezet stb.) bírósági nyilvántartásba vételekor nyi-
latkozattételre jogosult szervének (a továbbiakban együtt:
nyilatkozattételre jogosult egyházi szerv) egyetértõ nyilat-
kozatát. A közoktatási megállapodás alapján az egyházi
jogi személy jogosulttá válik a kiegészítõ támogatásra
a közoktatási megállapodás aláírását követõ tanítási évtõl
kezdõdõen. A kiegészítõ támogatást a központi költségve-
tés terhére kell kifizetni és az e törvény 118. § (9) bekezdé-
se szerint az átadó helyi önkormányzattal elszámolni.”

2. §

A Kt. 118. § (9) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(9) Az egyházi közcélú tevékenység anyagi feltételei-
rõl szóló törvény 6. §-ának (1)–(2) bekezdésében megha-
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tározott kiegészítõ támogatás összegét az átadó helyi ön-
kormányzat köteles átutalni a hozzájárulást folyósító
szerv részére mindaddig, ameddig a közoktatási megálla-
podás érvényes, ha a helyi önkormányzat az egyházi jogi
személlyel az e törvény 81. §-ának (13) bekezdésében
meghatározottak alapján közoktatási megállapodást kö-
tött és az egyházi jogi személy az e bekezdésben megha-
tározottak szerint nem válik jogosulttá arra, hogy az e tör-
vény 81. §-ának (11) bekezdése szerint egyoldalú nyilat-
kozatot tegyen. A közoktatási megállapodás megkötését
követõen a nyilatkozattételre jogosult egyházi szerv ké-
relmezheti a közoktatási feladatkörében eljáró oktatási
hivatalnál, hogy az e törvény 81. §-ának (11) bekezdésé-
ben meghatározottak szerint egyoldalú nyilatkozatot te-
hessen. A közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hi-
vatal a hozzájárulást megadja, ha a nevelési-oktatási in-
tézményben – az intézmény legalább hetvenszázalékos
kihasználtsága mellett – az osztály, csoport létszám eléri
az e törvény 3. számú mellékletében elõírt átlaglétszám
kilencven százalékát. Az egyoldalú nyilatkozat benyújtá-
sát követõ nevelési, oktatási évtõl kezdõdõen a fenntartó
az egyoldalú nyilatkozat alapján jogosulttá válik a kiegé-
szítõ hozzájárulásra, a közoktatási megállapodás pedig
bármelyik fél – az egyoldalú nyilatkozat megtételét köve-
tõ hatvan napon belül – azonnali hatállyal felmondhatja.
Ha az egyházi jogi személy nem kapta meg az egyoldalú
nyilatkozattételhez szükséges hozzájárulást, egy év eltel-
te után ismét kérelmezheti a hozzájárulás megadását.
A közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatalnak
a nyilatkozattételhez szükséges hozzájárulás megadásá-
val kapcsolatos eljárására a közigazgatási hatósági eljá-
rás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényt
kell alkalmazni. E rendelkezéseket kell alkalmazni abban
az esetben is, ha az egyházi jogi személy nem tartozik
az e törvény 81. §-a (11)–(12) bekezdésének hatálya alá,
és az egyházi jogi személy által létesített nevelési-oktatá-
si intézmény által ellátott feladatokra köt közoktatási
megállapodást – közös megegyezéssel – a helyi önkor-
mányzat és az egyházi jogi személy.”

3. §

A Kt. 118. § (11) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(11) A kiegészítõ támogatás átutalására a (9) bekez-
dés elsõ mondatában foglaltakat alkalmazni kell abban
az esetben is, ha a gyermek, tanuló ellátásáról nem gon-
doskodó helyi önkormányzat költségvetésének terhére –
az e törvény 95/C. § (6) bekezdése szerint – a közoktatási
feladatkörében eljáró oktatási hivatal jelölt ki óvodát, is-
kolát.”

4. §

(1) Ez a törvény a kihirdetését követõ tizenötödik napon
lép hatályba, és a kihirdetését követõ harmincadik napon
hatályát veszti.

(2) E törvény hatálybalépésének napján hatályát veszti
a Kt. 81. § (15) bekezdése és 118. § (10) bekezdése.

(3) A Kt. e törvénnyel hatályon kívül helyezett 81. §
(15) bekezdésében, valamint 118. § (10) bekezdésében
foglaltakat nem kell alkalmazni a 2010. január 1-jétõl
a törvény hatálybalépéséig terjedõ idõszakokra, így a ki-
egészítõ támogatásnak az egyházak hitéleti és közcélú te-
vékenységének anyagi feltételeirõl szóló 1997. évi
CXXIV. törvény 6. § (5) bekezdése szerinti elszámolása
során sem, a Kt. e törvénnyel megállapított rendelkezéseit
pedig alkalmazni kell a törvény hatálybalépését megelõzõ-
en történt fenntartóváltások esetében is, azzal, hogy a köz-
ponti költségvetés számára a helyi önkormányzatok által
2010. január 1. napjáig megfizetett, illetve az eddig az idõ-
pontig a helyi önkormányzatoktól beszedett kiegészítõ
hozzájárulás összege nem követelhetõ vissza.

Sólyom László s. k., Dr. Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

HATÁROZAT

Az Országgyûlés 32/2010. (VI. 11.) OGY határozata
a közúti jármûvezetõi képzésben való részvétel

alapfokú iskolai végzettséghez kötésérõl*

A közúti közlekedés biztonságának, valamint a közúti
jármûvezetõknek a közlekedés során tanúsított magatartá-
sának javítása érdekében az Országgyûlés a következõ ha-
tározatot hozza:

1. Az Országgyûlés felkéri a Kormányt, hogy teremtse
meg a jogi feltételeit annak, hogy a vezetõi engedély meg-
szerzéséhez szükséges képzésre, elméleti vizsgára történõ
jelentkezés elõfeltétele a jelenleg hatályos „írni-olvasni tu-
dás” képessége helyett legalább az alapfokú iskolai vég-
zettség megszerzése legyen, amely az általános iskola
8. osztályának eredményes befejezését jelenti.

2. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.

Dr. Schmitt Pál s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Erdõs Norbert s. k., Szilágyi Péter s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

* A határozatot az Országgyûlés a 2010. június 8-i ülésnapján fogadta
el.
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KÖZLEMÉNYEK

A nemzeti erõforrás miniszter határozata
az árvízi veszélyhelyzet miatti emelt szintû szóbeli

vizsganap kijelölésérõl

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 95. §
(7)–(8) bekezdése alapján a 2010. évi május-júniusi érett-
ségi vizsgák megszervezésével kapcsolatban a következõk
szerint rendelkezem:

1. A 2009/2010. tanév rendjérõl szóló 24/2009. (V. 25.)
0KM rendelet 1. számú mellékletében meghatározott
2010. évi május-júniusi emelt szintû szóbeli érettségi vizs-
gaidõpontok mellett 2010. június 14-ét, hétfõt is kijelölöm
emelt szintû szóbeli vizsganapnak.

2. Az 1. pont szerinti napon szervezett vizsgákon azok a
vizsgázók vehetnek részt, akik

a) a 2010. május-júniusi vizsgaidõszakban emelt szintû
szóbeli vizsgára Borsod-Abaúj-Zemplén megye területére
voltak beosztva és a szóbeli vizsgán nem tudtak részt ven-
ni, vagy

b) a 2010. május-júniusi vizsgaidõszakban emelt szintû
szóbeli vizsgára nem Borsod-Abaúj-Zemplén megye terü-
letére voltak beosztva, de lakó-, illetve tartózkodási he-
lyük a vizsgaidõszak idejében Borsod-Abaúj-Zemplén
megye területén volt és a szóbeli vizsgán nem tudtak részt
venni és

c) 2010. június 11-én (pénteken) 12 óráig az Oktatási
Hivatal Észak-magyarországi Regionális Igazgatóságán
személyesen, vagy a 06-46-501-140-es telefonszámon
vizsgázási szándékukat jelzik.

3. A vizsga lebonyolítására egyebekben az érettségi
vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997.
(VI. 13.) Korm. rendelet elõírásait kell alkalmazni.

4. Jelen határozatom 2010. június 10. napján lép érvénybe.

5. Jelen határozatom a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 95. (8) bekezdése alapján azonnal végre-
hajtható.

6. Elrendelem e határozatomnak a Magyar Közlöny
mellékletét képezõ Hivatalos Értesítõben, valamint táv-
közlési eszközökön és a média útján való közzétételét.

Indokolás

Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén az emelt szintû
szóbeli vizsga idejére kialakult árvízi veszélyhelyzet több te-
lepülés és számos vizsgázó vonatkozásában megakadályozta
a vizsgák helyszínének idõben történõ elérését.

Ennek alapján veszélybe került az érettségi vizsgák jog-
szerû és az esélyegyenlõséget biztosító lebonyolítása,
amely esetben a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tör-
vény 95. (7) és (8) bekezdése lehetõséget ad az oktatásért
felelõs miniszternek az érettségi vizsga vizsgaszabályzatá-
nak kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet
elõírásaitól vagy a 2009/2010. tanév rendjérõl szóló
24/2009. (V. 25.) 0KM rendelettõl eltérõ rendelkezések
meghozatalára.

Budapest, 2010. június 10.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

Iktatószám: OK-958/2010.
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Az Országos Rádió és Televízió Testület közleménye
az 1996. évi I. törvény 51. § (4) bekezdésében elõírt kötelezettség alapján

Zentai Plajner Zsolt, a Jobbik Magyarországért Mozgalom-Párt Esztergomi Alapszervezet elnöke bejelentésére az
Országos Rádió és Televízió Testület Panaszbizottságának 3. sz. eljáró tanácsa 2010. április 14-én megvizsgálta az Esz-
tergomi Városi Televízió ETV Kft. mûsorszolgáltató 2010. március 26-án sugárzott Híradó c. mûsorát. Panaszos panasz-
beadványában azt kifogásolta, hogy a mûsorszolgáltató hírmûsora megsértette az Rttv. értelmében a kiegyensúlyozott
tájékoztatás követelményét, amikor a panaszosnak a riporter által feltett két kérdésre adott válaszát úgy vágta meg, hogy
azok teljesen más értelmet kapták.

A Panaszbizottság eljáró tanácsa – egyhangú döntéssel – helyt adó állásfoglalásában megállapította az 1996. évi I. tör-
vény 4. § (1) bekezdésének megsértését, és az Rttv. 50. § (2) bekezdése értelmében kötelezte a mûsorszolgáltatót, hogy
az állásfoglalás jogerõre emelkedését követõen a legközelebbi Híradó c. mûsorában a kifogást tevõnek álláspontja meg-
jelenítésére adjon lehetõséget.

Dr. Rosdy Tamás s. k.,
a 3. sz. eljáró tanács elnöke

Ügyiratszám: 23-3-434/2010.

Az Esztergomi Városi Televízió – ETV Kft. mûsorszolgáltató 2010. június 8-án Híradó c. mûsorában fenti kötelezettsé-
gének eleget tett.



KAROLINA GYERMEKKERT ALAPÍTVÁNY
1113 Budapest, Karolina út 64–72.

Közhasznúsági jelentés
2009.

Adószám: 18075883-1-43
Bejegyzõ szerv: FÕVÁROSI BÍRÓSÁG
Regisztrációs szám: 7.Pk.60.270/1995 5421

Fordulónap: 2009. december 31.
Beszámolási idõszak: 2009. január 01.–2009. december 31.

Budapest, 2010. május 16.

Czárné Gergelyi Mária s. k.,
a gazdálkodó képviselõje

1. Számviteli beszámoló
1.1. Számviteli beszámoló bemutatása
A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt tekinthetõ meg.
1.2. Könyvvizsgálat
A tárgyévi számviteli beszámoló adatai könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

2. A szervezet bemutatása
2.1. Elérhetõség
A szervezet elérhetõsége: 1113 BUDAPEST KAROLINA ÚT 64–72.
2.2. Azonosító adatok
A szervezet más szervezetnek nem tagja. A KAROLINA ALAPÍTVÁNY besorolása, a regisztrációt végzõ szerv neve, a
szervezet nyilvántartási száma, azonosító adatai az alábbiak: FÕVÁROSI BÍRÓSÁG 7.Pk. 60.270/95/7 ügyszám 5421
sorszám.
2.3. Tevékenység általában
A KAROLINA ALAPÍTVÁNY 1995. évben jött létre. Az alakulás célja, a szervezet fõbb tevékenységei az alábbiak:

– óvodai kulturális rendezvények finanszírozása,
– sport és szabadidõs programok szervezésének finanszírozása,
– az óvodai nevelõ munkát segítõ eszközök beszerzése, és karbantartásuk költségeinek fedezése,
– óvodai felszerelési és berendezési tárgyak szükségessé váló cseréjének finanszírozásához való hozzájárulás,
– az arra rászoruló gyermekek óvodai költségtérítésének, vagy egy részének a fedezése.

2.4. Közhasznú tevékenység
Az Alapítvány céljának megfelelõen – tekintettel az 1997. évi CLVI. tv. 26. §-ban foglaltakra – az alábbi közhasznú te-
vékenységeket folytatja:

– Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
– Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet
– Sporttevékenység

3. A vagyon felhasználása
3.1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás az alábbi:

Vagyoni helyzet alakulása

Változás

Megnevezés (1000HUF) Elõzõ év Tárgyév Értékben %-ban

Induló tõke 30 30 0 0.00
Tõkeváltozás 0 0 0 0.00
Vállalkozási eredmény 804 1 362 558 69.40
Közhasznú tevékenység eredménye 398 – 435 – 833 0.00

2476 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 22. szám



4. Költségvetési támogatások felhasználása
4.1. Költségvetési támogatások felhasználása
A szervezet tárgyévi kiadásainak fedezetéül költségvetési támogatás nem szolgált.

5. A tárgyévi gazdálkodás bemutatása
5.1. Bevételek
Kapott támogatások
A KAROLINA GYERMEKKERT ALAPÍTVÁNY tárgyévi kapott támogatásait mutatja be a jogszabály szerinti bontás-
ban az alábbi táblázat:

Kapott tárgyévi támogatások forrásonként

Támogató Összeg (1000HUF)

Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználására 429

Központi költségvetési szervtõl más, elkülönített állami pénzalap és szervei 0

Helyi önkormányzatok és szervei 0

Kisebbségi települési önkormányzatok és szervei 0

Települési önkormányzatok társulásai és ezek szervei 0

Alapító 0

Más forrás 0

Összesen: 429

5.2. Kiadások
Cél szerinti juttatások
A szervezet a tárgyévben alaptevékenysége keretében adományt, díjakat, illetõleg más juttatást nem nyújtott.
Vezetõ tisztségviselõk juttatásai
A szervezet vezetõ tisztségviselõi a tárgyévben semmiféle juttatást nem kaptak.
Közhasznú tevékenység mûködési költségei
A közhasznú tevékenységhez kapcsolódó mûködési költségek az általános szabályok szerint kerültek elszámolásra.
5.3. A tárgyévi gazdálkodás értékelése
Közhasznúsági cél teljesülése
A szervezet a létesítõ okiratában meghatározott közhasznú tevékenységét a tárgyévben közhasznú céljának megfelelõen
látta el.

6. Köszönetnyilvánítás
6.1. Köszönet a támogatóknak

A KAROLINA GYERMEKKERT ALAPÍTVÁNY ezúton fejezi ki köszönetét mindenkinek, aki tevékenységének ellá-
tásához a tárgyévben anyagi vagy nem anyagi segítséget nyújtott.
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KAROLINA GYERMEKKERT ALAPÍTVÁNY
1113 Budapest, Karolina út 64–72.

Egyszerûsített mérleg az egyszeres könyvvitelt vezetõ egyéb szervezet részére

A mérleg fordulónapja: 2009. december 31.
Budapest, 2010. május 16.

Adószám: 18075883-1-43

Bejegyzõ szerv: FÕVÁROSI BÍRÓSÁG

Regisztrációs szám: 7.Pk.60.270/1995 5421

Sor-
szám

Megnevezés Elõzõ év Tárgyév

1. A) Befektetett eszközök (2–4. sorok) 232 198
2. I. Immateriális javak 0 0
3. II. Tárgyi eszközök 232 198
4. III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0
5. B) Forgóeszközök (6+7+8+9. sor) 1 000 759
6. I. Készletek 0 0
7. II. Követelések 0 0
8. III. Értékpapírok 0 0
9. IV. Pénzeszközök 1 000 759

10. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (0+5. sor9 1 232 957
11. C) Saját tõke (12–16. sorok) 1 232 957
12. I. Induló tõke/jegyzett tõke 30 30
13. II. Tõkeváltozás/eredmény 804 1 362
14. III. Lekötött tartalék 0 0
15. IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységbõl (közhasznú tevékenységbõl) 398 –435
16. V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységbõl 0 0
17. D) Tartalék 0 0
18. E) Céltartalékok 0 0
19. F) Kötelezettségek (20+21. sor) 0 0
20. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0
21. II. Rövid lejáratú kötelezettségek 0 0
22. FORRÁSOK ÖSSZESEN (11+17+18+19.sor) 1 232 957

Közhasznú eredménylevezetés az egyszeres könyvvitelt vezetõ közhasznú szervezetek részére

Sorszám Megnevezés Elõzõ év Tárgyév

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I+II.) 833 665

A.I. Pénzügyileg rendezett árbevétel (1+2+3+4+5) 833 665

A.I.1. Közhasznú célú mûködésre kapott támogatás 831 663

A.I.1.A. – alapítótól 0 0

A.I.1.B. – központi költségvetésbõl 0 0

A.I.1.C. – helyi önkormányzattól 0 0

A.I.1.D. – egyéb 831 663

A.I.2. Pályázati úton elnyert támogatás 0 0

A.I.3. Közhasznú tevékenységbõl származó bevétel 0 0

A.I.4. Tagdíjból származó bevétel 0 0

A.I.5. Egyéb bevétel 2 2

A.II. Pénzbevételt nem jelentõ bevételek 0 0
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Sorszám Megnevezés Elõzõ év Tárgyév

B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1+2) 0 0

B.1. Pénzügyileg rendezett bevételek 0 0

B.2. Pénzbevételt nem jelentõ bevételek 0 0

C. Tényleges pénzbevételek (A/I+B/1) 833 665

D. Pénzbevételt nem jelentõ bevételek (A/II+B/2) 0 0

E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4) 435 1 100

E.1. Ráfordításként érvényesíthetõ kiadások 435 1 100

E.2. Ráfordítást jelentõ eszközváltozások 0 0

E.3. Ráfordítást jelentõ elszámolások 0 0

E.4. Ráfordításként nem érvényesíthetõ kiadások 0 0

F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4) 0 0

F.1. Ráfordításként érvényesíthetõ kiadások 0 0

F.2. Ráfordítást jelentõ eszközváltozások 0 0

F.3. Ráfordítást jelentõ elszámolások 0 0

F.4. Ráfordításként nem érvényesíthetõ kiadások 0 0

G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (1+2) 398 –435

G.1. Közhasznú tevékenység pénzügyi eredménye (A/I-E/1-E/4) 398 –435

G.2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B/1-F/1-F/4) 0 0

H. Nem pénzben realizált eredmény (1+2) 0 0

H.1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A/II-E/2-E/3) 0 0

H.2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B/2-F/2-F/3) 0 0

I. Adózás elõtti eredmény (B/1-F/1-H/2) 0 0

J. Fizetendõ társasági adó 0 0

K. Tárgyévi eredmény 398 –435

K.1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A/I+A/II)-(E/1+E/2+E/3) 398 –435

K.2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J) 0 0

Tájékoztató adatok az egyszeres könyvvitelt vezetõ közhasznú szervezetek részére

Sorszám Megnevezés Elõzõ év Tárgyév

A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegû ráfordítások 0 0

A.1. Bérköltség 0 0

A.1.A. – bérköltségbõl: megbízási díjak 0 0

A.1.B. – bérköltségbõl: tiszteletdíjak 0 0

A.2. Személyi jellegû egyéb kifizetések 0 0

A.3. Bérjárulékok 0 0

B. Pénzügyileg rendezett anyagjellegû ráfordítások 396 1 100

C. Értékcsökkenési leírás 39 34

D. Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások 0 0

E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) 0 0
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Pályázati felhívás
felsõoktatási intézmény vezetõi álláshelyére

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

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZÕ KARA
pályázatot hirdet
dékánhelyettesi tisztség betöltésére

A dékánhelyettes feladata a kari tudományos munka irányítása, kutatások kezdeményezése, az oktatók tudományos kép-
zésének koordinálása, a hallgatói tudományos diákköri munka összefogása, irányítása, az oktatói-hallgatói nemzetközi
kapcsolatok, oktatói-hallgatói mobilitások szervezése, a pályázati munka összehangolása és felügyelete, a kari rendez-
vények koordinálása és felügyelete.
A megbízás feltételei, a pályázóval szemben támasztott követelmények: a dékánhelyettesi megbízásra az pályázhat, aki az
Eötvös Loránd Tudományegyetemen határozatlan idõre szóló, teljes munkaidejû vezetõi oktatói kinevezéssel, PhD-fo-
kozattal, idegennyelv-ismerettel, legalább hároméves felsõoktatási vezetõi gyakorlattal, kiemelkedõ szakmai (egyebek
között tantárgy-pedagógiai) és közéleti tevékenységgel, valamint a tudományos munkák, továbbképzések, nemzetközi
kapcsolatok kiépítésében, vezetésében, irányításában tapasztalattal rendelkezik.
A dékánhelyettesi megbízás legalább három, legfeljebb öt évre szól, valamint a tisztség 65 éves korig tölthetõ be [SzMR
123. § (3) bekezdés].
A dékánhelyettesi megbízás legkorábban 2011. január 1-jétõl tölthetõ be.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– személyi adatait,
– munkahelyének megnevezését, beosztását,
– legmagasabb iskolai végzettségének megjelölését,
– eddigi felsõoktatási oktatói és vezetõi tevékenységének ismertetését,
– a vezetõi elképzeléseit, terveit, munkaprogramját.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– egyetemi végzettséget tanúsító okirat hiteles másolatát,
– szakmai publikációk jegyzékét,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok szerint erre jogosult sze-
mélyek megismerhetik.

A pályázatokat a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) internetes oldalán
történõ közzétételétõl számított 30 napon belül az ELTE Tanító- és Óvóképzõ Kar Fõigazgatói Titkárságára (1126 Buda-
pest, Kiss János altábornagy u. 40.) – két példányban – kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat az ELTE
Tanító- és Óvóképzõ Kar dékánhelyettesi megbízatására”.
A pályázatok elbírálásának határideje a benyújtás határidejétõl számított 30. nap.

Dr. Hudecz Ferenc s. k.,
rektor
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Pályázati felhívás
nevelési-oktatási és egyéb intézmények vezetõi álláshelyeinek 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
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

Õrtilos Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
8854 Õrtilos,
Rákóczi út 29.

Lurkó-Kuckó Napközi
Otthonos Óvoda
8854 Õrtilos,
Rákóczi út 31.
Óvodavezetõ

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v., legalább 5 év
szgy., magyar állam-
polgárság, büntetlen
elõélet, cselekvõképes-
ség.

ÁEI: 2010. szeptember 15.
A megbízás 5 nevelési évre,
2015. július 31-ig szól.
Ill: Kjt. szerint.
Vp: a pótlékalap 200%-a,
tp. a pótlékalap 18%-a.
Pbhi: 2010. augusztus 10.
Pehi: 2010. szeptember 14.
A pályázatot két példányban írás-
ban, postai úton kell benyújtani.
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1 2 3 4

Csatolandó: b., közjegyzõ által hi-
telesített om., szakmai ön., vpr. a
szakmai helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzelésekkel.
Pc: Õrtilos Község polgármestere
8854 Õrtilos, Rákóczi u. 29.
f: Kunos Zoltánné polgármester
Önkormányzati Hivatal
8854 Õrtilos, Rákóczi u. 29.
Telefon: (82) 735-850

Sopron Megyei Jogú
Város Közgyûlése
9400 Sopron, Fõ tér 1.

Hermann Alice Óvoda
9400 Sopron,
István bíró u. 1/A
intézményvezetõ
Lf: az intézmény veze-
tésével kapcsolatos fel-
adatok ellátása.

A Kjt., a Korm. rende-
let szerint. A magasabb
vezetõi beosztás ellátá-
sával olyan közalkal-
mazott bízható meg,
aki rendelkezik a
Közokt.tv. 18. §-ában
szereplõ, óvodavezetõ-
re vonatkozó feltételek-
kel, és büntetlen
elõéletû,
legalább 5 év szgy. a
Közokt.tv. 18. §-a
szerint.

ÁEI: 2010. október 1.
A megbízás 2016. július 31-ig
szól.
Ill: Kjt. szerint.
Pbhi: a KSzK honlapján történõ
közzétételtõl számított 30. nap éj-
fél – 2010. augusztus 16. 24 óra.
Pehi: legkésõbb 2010.
szeptember 30.
A pályázatot egy példányban pa-
píron, egy példányban CD-leme-
zen, kizárólag postai úton kell
benyújtani.
A pályázatot a Polgármesteri
Hivatal Humánszolgáltatási Osz-
tályán postai úton beszerezhetõ
„Az intézményvezetõi pályázat
felépítése, tartalmi követelmé-
nyei” dokumentum alapján kell
elkészíteni.
Csatolandó: szakmai ön., b., om.,
vpr. szakmai program, fejlesztési
elképzelés.
Pc: Sopron Megyei Jogú Város
jegyzõje
9400 Sopron, Pf. 127

Iskolaigazgató

Mád Község
Képviselõ-testülete
3909 Mád,
Rákóczi u. 50.
Telefon: (47) 348-003,
06 (20) 581-1077

Koroknay Dániel
Tehetséggondozó és
Általános Iskola
3909 Mád,
Rákóczi u. 69.
Igazgató

Felsõfokú v., közokta-
tás-vezetõi szakvizsga,
legalább 5 év pedagó-
gus munkakörben szer-
zett szgy.

ÁEI: 2010. augusztus 16.
A megbízás 2015. augusztus
15-ig szól.
Pbhi: a megjelenéstõl számított
30. nap.
Pehi: a véleményezési határidõ le-
jártát követõ elsõ képviselõ-testü-
leti ülés.
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Dél-Zala Murahíd
Letenye Többcélú
Társulás

Kenyeres Elemér
Kistérségi Általános
Iskola, Arany János
Tagiskola és Tagóvo-
dák Pusztamagyaród
Zala megye,
8895 Pusztamagyaród,
Fõ u. 16.
Iskolaigazgató
(magasabb vezetõ)
Határozatlan idejû
közalkalmazotti jog-
viszony.
Lf: magasabb vezetõi
(iskolaigazgatói) meg-
bízással kapcsolatos
feladatok ellátása, krea-
tív intézményfejlesztés,
takarékos gazdálkodás.
Az intézményben két
óvoda és két általános
iskola feladatellátását
kell biztosítani. Egy
óvoda és egy általános
iskola tagintézmény-
ként a szomszéd köz-
ségben mûködik.

Fõiskola, pedagógus
munkakörben szerzett
legalább 5 év szgy., va-
gyonnyilatkozat tételi
eljárás lefolytatása, ma-
gyar állampolgárság,
büntetlen elõélet, cse-
lekvõképesség, peda-
gógus szakvizsga.
Elõny: fõiskola, mate-
matika szak, vgy., leg-
alább 3-5 év vgy.,
gyakorlott szintû inter-
netes alkalmazások,
B kategóriás jogosít-
vány, saját gépkocsi.
Elõnyt jelentõ kompe-
tenciák: kiváló szintû
gyakorlati tapasztalat a
kompetencia alapú ok-
tatásban, IPR-ben való
jártasság, projektek
írása.

ÁEI: 2010. augusztus 19.
A munkakör a Pehi-t követõen
azonnal betölthetõ.
A megbízás 2015. augusztus
18-ig szól.
Teljes munkaidõ.
Ill: Kjt. szerint.
Pbhi: 2010. július 19.
Pehi: 2010. augusztus 19.
A pályázati elbírálás módja: a vé-
leményezési eljárást követõ szó-
beli meghallgatás utáni döntés.
A pályázatot postai úton vagy
személyesen kell benyújtani. Kér-
jük a borítékon feltüntetni a pá-
lyázati adatbázisban szereplõ
azonosító számot: 180/2010., va-
lamint a munkakör megnevezését:
igazgató
Csatolandó: szakképzettséget iga-
zoló om., részletes szakmai ön.,
vpr. a helyzetelemzésre épülõ fej-
lesztési elképzelések, b., nyilatko-
zat, melyben hozzájárul, hogy
személyes adatait a pályázati eljá-
rásban harmadik személy megis-
merheti.
Pc: Dél-Zala Murahíd Letenye
Többcélú Társulás
8868 Letenye, Kossuth u. 10.
Személyesen: Halmi Béla elnök,
Zala megye,
8868 Letenye,
Kossuth u. 10.
f: Mikóné Farkas Ildikó
Telefon: (93) 543-048

Sopron Megyei Jogú
Város Közgyûlése
9400 Sopron, Fõ tér 1.

Horváth József
Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény
9400 Sopron,
Szélmalom u. 17.
igazgató
Lf: az intézmény veze-
tésével kapcsolatos fel-
adatok ellátása.

A Kjt., a Korm. rende-
let szerint. A magasabb
vezetõi beosztás ellátá-
sával olyan közalkal-
mazott bízható meg,
aki rendelkezik a
Közokt.tv. 18. §-ában
szereplõ vonatkozó fel-
tételekkel, és büntetlen
elõéletû, legalább 5 év
szgy. a Közokt.tv.
18. §-a szerint.

ÁEI: 2010. október 1.
A megbízás 2016. július 31-ig
szól.
Ill: Kjt. szerint.
Pbhi: a KSzK honlapján történõ
közzétételtõl számított 30. nap éj-
fél – 2010. augusztus 23. 24 óra.
Pehi: legkésõbb 2010.
szeptember 30.
A pályázatot egy példányban pa-
píron, egy példányban CD-leme-
zen, kizárólag postai úton kell
benyújtani.
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A pályázatot a Polgármesteri
Hivatal Humánszolgáltatási Osz-
tályán postai úton beszerezhetõ
„Az intézményvezetõi pályázat
felépítése, tartalmi követelmé-
nyei” dokumentum alapján kell
elkészíteni.
Csatolandó: szakmai ön., b., om.,
vpr. szakmai program, fejlesztési
elképzelés.
Pc: Sopron Megyei Jogú Város
jegyzõje
9400 Sopron, Pf. 127

Vajdácska Községi
Önkormányzat
3961 Vajdácska,
Fõ út 8.
Telefon: (47) 593-000
Fax: (47) 393-007

Általános Iskola
3961 Vajdácska,
Fõ út 2.
Igazgató
Lf: Vajdácska és
Györgytarló községi
önkormányzatok köz-
oktatási intézményi tár-
sulás keretében
mûködõ székhely Vaj-
dácskai Általános Isko-
la és a hozzá tartozó
tagintézmények (Vaj-
dácska Óvoda, György-
tarló Általános Iskola
és Óvoda) irányítása.

Közokt.tv. 17. §
(1)–(2) bekezdése és
18. § szerinti v., szak-
képzettség, pedagógus
szakvizsga, legalább
5 év pedagógus munka-
körben szerzett szgy.,
büntetlen elõélet.
Az intézménynél hatá-
rozatlan idejû közalkal-
mazotti jogviszony.

ÁEI: 2010. augusztus 15.
A megbízás 5 évre, 2015. augusz-
tus 15-ig szól.
Teljes munkaidõ.
Ill. és vp.: Kjt. szerint.
Pbhi: a KSzK honlapján történõ
közzétételtõl számított 30. nap,
2010. július 15.
Pehi: 2010. augusztus 10.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani, egy példányban.
Csatolandó: felsõfokú iskolai v-t,
és szakképzettséget igazoló ere-
deti okmány, vagy azok hiteles
om., szakmai ön., szakmai hely-
zetelemzésre épülõ fejlesztési el-
képzelés, adatvédelmi
nyilatkozat, b.
Pc: Vajdácska Községi
Önkormányzat
3961 Vajdácska, Fõ út 8.

Egyéb vezetõ

Vajdácska Községi
Önkormányzat
3961 Vajdácska,
Fõ út 8.
Telefon: (47) 593-000
Fax: (47) 393-007

Vajdácska Óvoda
3961 Vajdácska,
Fõ út 100.
Tagintézmény-vezetõ
Lf: Vajdácska székhely
általános iskola kereté-
ben mûködõ tagintéz-
mény óvoda irányítása.

Közokt.tv. 17. §
(1)–(2) bekezdése és
18. § szerinti v., szak-
képzettség, legalább
5 év óvodapedagógus
munkakörben szerzett
szgy., büntetlen elõélet.
Az intézménynél hatá-
rozatlan idejû közalkal-
mazotti jogviszony.

ÁEI: 2010. augusztus 15.
A megbízás 5 évre, 2015. augusz-
tus 15-ig szól.
Teljes munkaidõ.
Ill. és vp.: Kjt. szerint.
Pbhi: a KSzK honlapján történõ
közzétételtõl számított 30. nap,
2010. július 15.
Pehi: 2010. augusztus 10.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani, egy példányban.
Csatolandó: felsõfokú iskolai v-t,
és szakképzettséget igazoló ere-
deti okmány, vagy azok hiteles
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om., szakmai ön., szakmai hely-
zetelemzésre épülõ fejlesztési el-
képzelés, adatvédelmi
nyilatkozat, b.
Pc: Vajdácska Községi
Önkormányzat
3961 Vajdácska, Fõ út 8.

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

ÁMK Százszorszép
Óvoda

ÁMK Százszorszép
Óvoda
Komárom-Esztergom
megye,
2896 Szomód,
Temetõ u. 16/B
Óvodapedagógus
Határozott idejû közal-
kalmazotti jogviszony.
Lf: óvodai csoportban
végzett nevelõ-oktató
tevékenység.

Felsõfokú képesítés, leg-
alább 5 év óvodában
szerzett szgy.

ÁEI: a Pehi-t követõen azonnal.
A közalkalmazotti jogviszony
2010. szeptember 1-jétõl 2011.
május 31-ig tart.
Teljes munkaidõ.
Ill: Kjt. szerint.
Pbhi: 2010. augusztus 15.
Pehi: 2010. augusztus 25., az
írásban beérkezett pályázatokat
egy héten belül.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani. Kérjük a borítékon fel-
tüntetni a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot:
83/2010., valamint a munkakör
megnevezését: óvodapedagógus
Csatolandó: szakmai ön.
Pf: ÁMK Százszorszép Óvoda
2896 Szomód, Temetõ u. 16/B
f: Laub Józsefné
Telefon: (34) 491-182

Pedagógus

Két Tanítási Nyelvû
Általános Iskola és
Óvoda
9223 Bezenye,
Zrínyi Miklós u. 1.
Telefon: (96) 223-043

Horvát–testnevelés–
rajz szakos tanár

horvát–testnevelés–
ének szakos tanár

testnevelés–rajz szakos
tanár

testnevelés–ének
szakos tanár

testnevelés–számítás-
technika szakos tanár

Fõiskolai v. ÁEI: 2010. szeptember 1.
Határozatlan idejû közalkalma-
zotti jogviszonyok.
Teljes munkaidõ.
Ill: Kjt. szerint.
Pbhi: a KSzK honlapján történõ
közzétételtõl számított 30. nap.
Pehi: 2010. augusztus 26.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani.
Csatolandó: szakmai fényképes
ön., b., hiteles om., adatvédelmi
nyilatkozat.
Pc: Két Tanítási Nyelvû Általá-
nos Iskola és Óvoda
9223 Bezenye, Zrínyi M. u. 1.
f: Hidasi Árpádné igazgató

Biatorbágyi Általános
Iskola
Pest megye,
2051 Biatorbágy,
Szentháromság tér 6.

Osztálytanító
Biatorbágy,
Karinthy Frigyes u. 4.

Fõiskola,
büntetlen elõélet.

Határozott idejû, 2010. augusz-
tus 16.–2011. augusztus 15-ig
tartó közalkalmazotti jog-
viszony.
Teljes munkaidõ.
Ill: Kjt. szerint.
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Német nemzetiségi
tanító
Biatorbágy, Karinthy
Frigyes u. 4.
Lf: német nemzetiségi
osztályokban német
nyelven oktatni bizo-
nyos tárgyakat.

Ének-zene szakos álta-
lános iskolai tanár
Biatorbágy, Karinthy
Frigyes u. 4. és
Biatorbágy, Szent-
háromság tér 6.
Lf: 5–8. évfolyam ének
és német nemzetiségi
énekóráinak megtartá-
sa, énekkar és német
nemzetiségi énekkar
vezetése.

Fõiskola, fõiskolai v.,
büntetlen elõélet.

Fõiskola
Elõny: kiváló szintû kar-
vezetés, német nyelvbõl
középfokú C típusú álta-
lános nyelvvizsga.

Pbhi: 2010. június 22.
Pehi: 2010. július 7.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani,
vagy
elektronikus úton Bunth Erzsé-
bet részére az igh@iskola.bia-
torbagy.hu e-mail címen
keresztül,
vagy
személyesen Hegedûs Berna-
dett, Pest megye, 2051 Biator-
bágy, Szentháromság tér 6.
Csatolandó: hiteles om., szak-
mai ön., b.
Pc: Biatorbágyi Általános Iskola
2051 Biatorbágy,Szentháromság
tér 6.
Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számot: 293/2010.,
valamint a munkakör megneve-
zését: osztálytanító.
f: Bunth Erzsébet
Telefon: (30) 337-4782

Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számot: 294/2010.,
valamint a munkakör megneve-
zését: német nemzetiségi tanító.
f: Rack Ferencné
Telefon: (30) 337-4763

Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számot: 299/2010.,
valamint a munkakör megneve-
zését: ének-zene szakos általá-
nos iskolai tanár.
f: Bunth Erzsébet
Telefon: (30) 337-4782

22. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2487



1 2 3 4

Németnyelv-tanító
Biatorbágy, Karinthy
Frigyes u. 4.
Lf: német nyelv tanítá-
sa nemzetiségi osztá-
lyokban.

Magyar nyelv és iroda-
lom szakos tanár
Biatorbágy, Szent-
háromság tér 6.
Lf: magyar nyelv és
irodalom tanítása, isko-
lai könyvtári feladatok
ellátása.

Testnevelõ tanár
Biatorbágy, Szent-
háromság tér 6.
Lf: szakórák, sport-
körök, gyógytorna.

Fõiskola
Elõny: német nemzetisé-
gi mûveltségi terület.

Fõiskola
Elõny: könyvtár

Fõiskola,
gyógytestnevelõ.
Elõny: gyógytestnevelõ

Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számot: 300/2010.,
valamint a munkakör megneve-
zését: német nyelvtanító
f: Rack Ferencné
Telefon: (30) 337-4763

Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számot: 301/2010.,
valamint a munkakör megneve-
zését: magyar nyelv és irodalom
szakos tanár
f: Bunth Erzsébet
Telefon: (30) 337-4782

Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számot: 302/2010.,
valamint a munkakör megneve-
zését: testnevelõ tanár.
f: Bunth Erzsébet
Telefon: (30) 337-4782

Erkel Ferenc Általános
Iskola
1192 Budapest,
Hungária út 11.

Napközis tanító
Határozatlan idejû
kinevezés.

Fõiskola ÁEI: 2010. augusztus 5.
Teljes munkaidõ.
Pbhi: 2010. július 15.
A pályázatot írásban, postai úton
vagy e-mailben lehet benyújtani.
Pc: Erkel Ferenc Általános
Iskola
Horváth Lászlóné igazgató
1192 Budapest, Hungária út 11.
erkel@iskola.kispest.hu

Bánki Donát Gimnázi-
um és Szakközépiskola
2400 Dunaújváros,
Bercsényi út 2.

1 fõ mûszaki tanár Szakirányú egyetemi,
illetve fõiskolai v.

ÁEI: 2010. augusztus 15.
Ill: Kjt. szerint.
Pbhi: 2010. augusztus 1.
f: Gyöngyössy Csaba igazgató
Telefon: (25) 412-247, vagy az
iskola címén.

Gróf Batthyány Lajos
Alapítványi Gimnázi-
um, Szakközépiskola
és Szakiskola
3000 Hatvan,
Tanács út 9.
Telefon: (37) 540-186
Fax: (37) 540-187
E-mail: info@gblsz.hu

1 fõ számítástechnika
vagy informatika
szakos tanár

1 fõ közgazdásztanár
turizmus-vendéglátás
szakirány

1 fõ német szakos
középiskolai tanár

Egyetemi v.
Elõny: bármely két szak
kombinációja.

ÁEI: 2010. augusztus 23.
A pályázatot írásban kell be-
nyújtani.
Pc: Deme Edina igazgató
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Rácz Aladár
Zeneiskola
5130 Jászapáti,
Damjanich u. 2.
Telefon: (57) 440-132

Rézfúvós szakos tanár
(óraadói, határozott
idõre)

Szakirányú fõiskolai
vagy egyetemi v.

ÁEI: 2010. szeptember 1.
Pbhi: 2010. július 31.
Pehi: 2010. augusztus 10.
Pc: Somogyi Zoltán igazgató

Ádám Jenõ Zeneiskola
Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény
8960 Lenti,
Templom tér 11.

1 fõ zongoratanár
(teljes állás)

1 fõ zongoratanár
(óraadó)

1 fõ rézfúvós
(részmunkaidõ)

1 fõ gitártanár
(óraadó)

Zenemûvészeti fõiskolán
szakirányú v.

ÁEI: 2010. szeptember 3.
Ill: Kjt. szerint.
Pbhi: folyamatos
Pehi: a benyújtással egy idõben,
folyamatosan.
Csatolandó: om., szakmai ön., b.
Pc: Ádám Jenõ Zeneiskola
Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény
8960 Lenti, Templom tér 11.
Telefon: (92) 351-176

Általános Iskola –
Lõkösháza

Általános iskolai tanár
(Békés megye,
5743 Lõkösháza,
Alapítók útja 22.)
Lf: általános iskolai ta-
nár: román–angol sza-
kos végzettséggel

Fõiskola román–angol
szak, román nyelvbõl kö-
zépfokú C típusú általá-
nos nyelvvizsga,
társalgási szintû nyelvtu-
dás, pályakezdõ is lehet
– 1 év alatti szgy., bün-
tetlen elõélet, betöltött
18. életév.
Elõny: fõiskola, román
szakos általános iskolai
tanári és/vagy tanítói v.,
angol nyelvbõl középfo-
kú C típusú általános
nyelvvizsga, társalgási
szintû nyelvtudás, pálya-
kezdõ is lehet, 1 év alatti
szgy.

ÁEI: a Pehi-t követõen azonnal.
Határozott idejû, 2010. augusz-
tus 23-tól, 2011. július 31-ig tar-
tó közalkalmazotti jogviszony.
Teljes munkaidõ.
Ill: Kjt. szerint.
Pbhi: 2010. augusztus 5.
Pehi: 2010. augusztus 20.
A pályázatot postai úton vagy
elektronikusan kell benyújtani.
Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számot: 2-12/2010.,
valamint a munkakör megneve-
zését: Általános iskolai tanár
Csatolandó: szakmai ön., b., a
munkakör betöltésével kapcso-
latos elképzelések, minden
egyéb szakképesítést igazoló
okirat.
Pc: Általános Iskola – Lõkös-
háza
5743 Lõkösháza,
Alapítók útja 22.
Elektronikus úton Szûcsné
Gergely Györgyi Edit részére a
lokosisuli@citromail.hu
f: Szûcsné Gergely Györgyi
Edit
Telefon: (20) 241-0552
www.iskolatkeresek.hu
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Hunyadi János Gimná-
zium, Szakképzõ
Iskola, Speciális Szak-
iskola, Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény, Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani Intéz-
mény, Nevelési
Tanácsadó és
Kollégium
5800 Mezõkovácsháza,
Sármezey E. u. 63.

1 fõ matematika–angol
nyelvszakos tanár

1 fõ informatika szakos
tanár

1 fõ moderntánctanár

Egyetemi, fõiskolai v. ÁEI: 2010. szeptember 1.
Ill: Kjt. szerint
Szl. biztosított.
Pbhi: 2010. augusztus 5.
Pehi: 2010. augusztus 16.
Pc/f: Hunyadi János Gimnázi-
um, Szakképzõ Iskola, Speciális
Szakiskola, Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézmény, Egysé-
ges Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény, Neve-
lési Tanácsadó és Kollégium
5800 Mezõkovácsháza,
Sármezey E. u. 63. Pf. 48
Telefon: (68) 550-170,
Fax: (68) 550-179

Kiss Géza Általános
Iskola, Óvoda és AMI
7960 Sellye,
Zrínyi u. 13.

Magyar–angol/német és
zongora szakos tanári
állás

ÁEI: 2010. augusztus 25.
Pc: 7960 Sellye, Zrínyi u. 13.
f: telefonon (73) 480-063/12 m.
vagy (30) 296-1974

FVM DASzK, Szak-
képzõ Iskola – Ujhelyi
Imre Mezõgazdasági és
Közgazdasági Szakkö-
zépiskola és Kollégium
Szentlõrinc tag-
intézmény

Közgazdásztanár
Határozatlan idejû köz-
alkalmazotti jog-
viszony.

Egyetem, közgazdász v.,
magyar állampolgárság,
büntetlen elõélet.

ÁEI: 2010. augusztus 18.
Teljes munkaidõ.
Pbhi: 2010. július 15.
Pehi: 2010. augusztus 5.
A pályázatokat a közgazdász-
tanár munkakör megneve-
zésével postai úton, az oktatási
intézmény címére
(7940 Szentlõrinc, Erzsébet u.
1.) kérjük küldeni vagy elektro-
nikus úton Járó Péterné részére
az ujhelyi.igazgato@gmail.com
címre.
Csatolandó: részletes szakmai
ön., om., b.
f: Járó Péterné
Telefon: (20) 392-6956

Egyéb

Új Elõadómûvészeti
Alapítvány
1036 Budapest,
Perc u. 2.

A Budapest Táncmûvé-
szeti Szakközépiskola
és Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény, a
Budapest Kortárstánc
Fõiskola Gyakorló-
iskolája
1036 Budapest,
Perc u. 2.

Minimum érettségi
Elõny: szgy.

Pbhi: folyamatos
Pehi: folyamatos
Személyes elbeszélgetés a pá-
lyázóval, 3 nap próbanap.
Csatolandó: fényképes ön.
Pc/f: munka@tanc.sulinet.hu
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Tanulmányi elõadó
Lf: a diákok tanulmányi
ügyeinek teljes körû ke-
zelése, KIR és FIR
használata, diákigazol-
vány és TAJ ügyinté-
zés, normatíva és
statisztika jelentések,
elszámolások készítése.

Hunyadi János Gimná-
zium, Szakképzõ Isko-
la, Speciális
Szakiskola, Alapfokú
Mûvészetoktatási In-
tézmény, Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani Intéz-
mény, Nevelési Ta-
nácsadó és Kollégium
5800 Mezõkovácsháza,
Sármezey E. u. 63.

1 fõ logopédus
(orosházi intézmény-
egységbe)

1 fõ konduktor
(orosházi intézmény-
egységbe)

Egyetemi, fõiskolai v. ÁEI: 2010. szeptember 1.
Ill: Kjt. szerint
Szl. biztosított.
Pbhi: 2010. augusztus 5.
Pehi: 2010. augusztus 16.
Pc/f: Hunyadi János Gimnázi-
um, Szakképzõ Iskola, Speciális
Szakiskola, Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézmény, Egysé-
ges Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény, Neve-
lési Tanácsadó és Kollégium
5800 Mezõkovácsháza,
Sármezey E. u. 63. Pf. 48
Telefon: (68) 550-170,
Fax: (68) 550-179

Bocskai István Gimná-
zium, Szakközépiskola
Középiskolai Kollégi-
um, Egységes Pedagó-
giai Szakszolgálat és
Szakmai Szolgáltató
3900 Szerencs,
Ondi út 1.
Telefon: (47) 362-533

Logopédus

Pszichológus

ÁEI: 2010. szeptember 1.
Ill: Kjt. szerint.

FMÖ Tanulási Képes-
séget Vizsgáló Szakér-
tõi és Rehabilitációs
Bizottsága, Nevelési
Tanácsadója és Egysé-
ges Pedagógiai Szak-
szolgálata
8000 Székesfehérvár,
Mátyás király krt. 13.
Telefon: (22) 500-011
E-mail: fejergyp@fe-
jergyp.axelero.net

Pszichológus (gyesen
lévõ helyettesítésére)

Egyetemi v., szakvizsga,
büntetlen elõélet.

ÁEI: 2010. szeptember 1.
Pbhi: 2010. augusztus 15.
Pehi: 2010. augusztus 23.
Ill: Kjt. szerint.
Csatolandó: rövid szakmai ön.,
om., b.
A pályázatot postai úton a mun-
kakör megnevezésével kell be-
nyújtani.
A részletes pályázati anyag elér-
hetõ: KÖZIGÁLLÁS honlapon.
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Tokaji Ferenc Gimná-
zium Szakközépiskola
és Kollégium
3910 Tokaj, Bajcsy-Zs.
út 18–20.
Tel/Fax: (47)352-026,
(47) 352-236

Középiskolai kollégiu-
mi nevelõtanár
2010/2011-es tanévre
szóló határozott idejû
munkaviszony.

Egyetemi diploma. Pbhi: 2010. augusztus 16.

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
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
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A pályázatot meghirdetõ szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb
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Sopron Megyei Jogú
Város Közgyûlése
9400 Sopron, Fõ tér 1.

Széchenyi István
Városi Könyvtár
9400 Sopron,
Pócsi u. 25.
igazgató (magasabb
vezetõ)
Lf: az intézmény veze-
tésével kapcsolatos
feladatok ellátása.

A Kjt., a Korm. rendelet
szerint. A magasabb ve-
zetõi beosztás ellátásával
olyan közalkalmazott
bízható meg, aki szev. és
szakképesítéssel, továbbá
5 év szgy-vel, vagy nem
szev. és ff. mszv. és leg-
alább 5 év szgy-vel, vagy
fõiskolai könyvtárosi
képzettséggel és legalább
5 év szgy-vel (2009 után
szerzett képzettség ese-
tén 10 év szgy-vel) ren-
delkezik és büntetlen
elõéletû

ÁEI: 2010. november 1.
A megbízás 2015. október 31-ig
szól.
Ill: 500% magasabb vp. Kjt.
szerint. Egyéb juttatások jogsza-
bály, illetve fenntartói döntés
alapján.
Pbhi: a KSzK honlapján történõ
közzétételtõl számított 30. nap
éjfél – 2010. augusztus 28.
szombat 24 óra.
Pehi: legkésõbb 2010. szeptem-
ber 30.
A pályázatot egy példányban
papíron, egy példányban CD-le-
mezen, kizárólag postai úton
kell benyújtani.
A pályázatot a Polgármesteri
Hivatal Humánszolgáltatási
Osztályán postai úton beszerez-
hetõ „Az intézményvezetõi pá-
lyázat felépítése, tartalmi
követelményei” dokumentum
alapján kell elkészíteni.
Csatolandó: szakmai ön., b.,
om., vpr. szakmai program, fej-
lesztési elképzelés, legalább
5 év (10 év) szgy. igazolás.
Pc: Sopron Megyei Jogú Város
Jegyzõje
9400 Sopron, Pf. 127

Bizonyítványok érvénytelenítése

A TÜ.829. ragszámú PT N 008182., PT J 070189. sorszámú általános iskolai bizonyítványokat azonnali hatállyal
érvénytelenné nyilvánítom.

Cz. Nagyné Bándi Klára s. k.,
igazgató,

Kossuth Lajos Általános Iskola
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A közlöny zárása után érkezett pályázati felhívások

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
MODERN FILOLÓGIAI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR
Antropológia és Etika Tanszékén
teljes munkaidejû egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezett egyetemi docens feladata elsõsorban szociológiai, vallási stúdiumok oktatása (elõadások tartása, szeminá-
riumok vezetése), valamint aktív részvétel a tanszéken folyó tudományos kutatásokban, hazai és nemzetközi kapcsola-
tok szervezése a tanszék által mûvelt tudományterületen.
A pályázó rendelkezzék szakirányú egyetemi végzettséggel, tudományos fokozattal, dokumentált kutatói és publikációs
tevékenységgel, tízéves felsõoktatási gyakorlattal és dokumentált nyelvismerettel. A pályázat elbírálásánál több idegen
nyelv ismerete és határterületi társadalomtudományi jártasság elõnyt jelentenek.
A kinevezés 2010. november 1-jétõl határozatlan idõre szól.
A pályázat elbírálására legkésõbb 2010. október 31. napáig kerül sor.
A pályázat benyújtási határideje: az Oktatási és Kulturális Közlönyben történõ megjelenéstõl számított 40 napon belül.
A pályázathoz szükséges formanyomtatványok, további információk a Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságon
szerezhetõk be [8200 Veszprém, Pf. 158, Egyetem u. 10., tel.: (88) 624-236].

Színháztudományi Tanszékén
teljes munkaidejû egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezett egyetemi docens feladata elõadások és szemináriumok tartása a drámapedagógia, a dráma- és színházpeda-
gógia tanításának módszertana, a dráma- és elõadáselemzés területén. Vezetõ oktatóként részt kell vállalnia a tanszék
kutatási és szakfejlesztési tevékenységének, valamint nemzetközi kapcsolatainak szervezésében.
A pályázó rendelkezzék magyar nyelv és irodalom szakos egyetemi oklevéllel, drámapedagógiai végzettséggel, nevelés-
tudományból szerzett tudományos fokozattal, tízéves felsõoktatási gyakorlattal, tudományos kapcsolatokkal, megfelelõ
szintû publikációs tevékenységgel.
A kinevezés 2010. november 1. napjától határozatlan idõre szól.
A pályázat elbírálására legkésõbb 2010. október 31-ig kerül sor.
A pályázat benyújtási határideje: az Oktatási és Kulturális Közlönyben történõ megjelenéstõl számított 40 napon belül.
A pályázathoz szükséges formanyomtatványok, további információk a Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgtóságon sze-
rezhetõk be [8200 Veszprém, Pf. 158, Egyetem u. 10., tel.: (88) 624-236].

Dr. Rédey Ákos s. k.,
rektor
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Pályázati felhívás
nevelési-oktatási és egyéb intézmények vezetõi álláshelyeinek 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
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

Magas-bakonyi Közös
Igazgatású Közoktatási
Intézmény
8422 Bakonynána,
Alkotmány u. 9.
Telefon: (88) 587-350

Fészek Német
Nemzetiségi Napközi
Otthonos Óvoda
8415 Nagyesztergár,
Radnóti u. 43.
Német Nemzetiségi
Napközi Otthonos
Óvoda Intézményegy-
ség-vezetõ
(magasabb vezetõ)

Fõiskola, német nem-
zetiségi óvodapedagó-
gusi v., legalább 10 év
szgy., legalább 5 év fe-
letti vgy., közokta-
tás-vezetõi v.,
pedagógus szakvizsga.

ÁEI: 2010. augusztus 31.
Pbhi: 2010. július 20.
Csatolandó: om., b., adatvédelmi
nyilatkozat, helyzetelemzésre
épülõ vpr., a társult oktatási intéz-
mények együttmûködésének lehe-
tõségeivel, szakmai ön.,
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani a pályáztató nevére, cí-
mére.
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Nekézsenyi Napközi
Otthonos Óvoda

Óvodavezetõ
(magasabb vezetõ)
Borsod-Abaúj-
Zemplén megye
3646 Nekézseny,
Zrínyi út 6.
Határozatlan idejû köz-
alkalmazotti jogvi-
szony.
Lf: Óvodavezetõi és
óvodapedagógusi fel-
adatok. Az óvoda irá-
nyítási, gazdálkodási,
ellenõrzési, munkálta-
tói, szakmai feladatá-
nak ellátása alapító
okirat szerinti feladatok
ellátása, kapcsolattartás
a fenntartóval.

Fõiskola, óvodapeda-
gógusi v., legalább 3–5
év pedagógus munka-
körben szerzett szgy.,
büntetlen elõélet, ma-
gyar állampolgárság.

ÁEI: 2010. szeptember 1.
A megbízás 2015. augusztus
15-ig szól.
Teljes munkaidõ.
Ill: Kjt. szerint.
Pbhi: 2010. augusztus 13.
Pehi: 2010. augusztus 31.
A pályázatot személyesen vagy
postai úton kell benyújtani. A borí-
tékra kérjük feltüntetni a munka-
kör megnevezését: óvodavezetõ.
Csatolandó: b., közjegyzõ által
hitelesített om., részletes szakmai
ön., vpr. a szakmai helyzetelem-
zésre épülõ fejlesztési elképzelés-
sel, nyilatkozat arról, hogy a
pályázat tartalma harmadik sze-
méllyel közölhetõ, nyilatkozat,
hogy a pályázati anyagban foglalt
személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggõ kezeléséhez
hozzájárul.
Pc: Nekézseny Községi
Önkormányzat Polgármestere
3646 Nekézseny, Kossuth út 1.
f: Varga Béla polgármester
Telefon: (48) 439-501

Igazgató

Bököny Község
Önkormányzat
Képviselõ-testülete

Barota Mihály
Általános Mûvelõdési
Központ
Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye Bököny
község,
4231 Bököny,
József A. u. 2.
Intézményvezetõ
A nevelési-oktatási in-
tézményben, pedagó-
gus munkakörben
fennálló, határozatlan
idõre szóló alkalmazás.
Lf: Az intézmény tevé-
kenységének irányítá-
sa, koordinálása, az
Általános Mûvelõdési
Központhoz tartozó in-
tézmények jogszerû és
az intézményi minõség-
irányítási programnak
megfelelõ mûködés

Felsõfokú képesítés, a
Közokt.tv. 18. § (1) és
128. § (22) bekezdései,
valamint a pedagó-
gus-továbbképzésrõl, a
pedagógus-szakvizsgá-
ról, valamint a tovább-
képzésekben részt
vevõk juttatásairól és
kedvezményeirõl szóló
277/1997. (XII. 22.)
Korm. rendelet 20. §
(2) és (5) bekezdései
alapján legalább 5 év
pedagógus munkakör-
ben szerzett szgy., köz-
oktatás-vezetõ
szakirányú szakkép-
zettség, büntetlen elõ-
élet, cselekvõképesség,
vagyonnyilatkozat-téte-
li eljárás lefolytatása.

ÁEI: 2010. október 11.
A megbízás 2010. október 10-tõl,
2015. július 31-ig szól.
Teljes munkaidõ.
Pbhi: a KSzK honlapján történõ
közzétételtõl számított 30. nap.
Pehi: a véleményezési határidõt
követõ 30 napon belül.
Ill: Kjt. szerint.
Szl. igény szerint.
Csatolandó: szakmai ön., az intéz-
mény és tagintézményeire vonat-
kozó vpr., a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési
elképzelésekkel, hiteles om., b.,
nyilatkozat arról, hogy a – pályá-
zatával kapcsolatban – testületi
ülés keretében kívánja-e zárt ülés
megtartását, nyilatkozat, melyben
a pályázatának és abban foglalt
személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggõ kezeléséhez
hozzájárul/nem járul hozzá.
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biztosítása a hatályos
jogszabályokban, az
alapító okiratban, vala-
mint a fenntartói és
egyéb szakmai irányító
szervezetek útmutatása-
iban foglaltak szerint.
A Barota Mihály Általá-
nos Mûvelõdési Köz-
pont tagintézményei:
Barota Mihály Általános
Mûvelõdési Központ
Általános Iskolai Tagin-
tézménye, Barota
Mihály Általános Mûve-
lõdési Központ Óvodai
Tagintézménye, Barota
Mihály Általános Mûve-
lõdési Központ Kulturá-
lis Tagintézménye,
Barota Mihály Általános
Mûvelõdési Központ
Könyvtár Tagintéz-
ménye.

A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani. Kérjük a borítékon fel-
tüntetni a munkakör
megnevezését: Barota Mihály
Általános Mûvelõdési Központ
intézményvezetõ pályázata.
Pc: Bököny Község Önkormány-
zatának Képviselõ-testülete
4231 Bököny, Kossuth u. 3.
f: Bököny Község polgármestere
Telefon: (42) 566-0025

Mosonszentmiklós
Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete

Széchenyi István
Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény
Gyõr-Moson-Sopron
megye
9154 Mosonszent-
miklós, Táncsics u. 2.
Általános Iskola
Igazgató
(magasabb vezetõ)
Határozatlan idejû köz-
alkalmazotti jog-
viszony.
Lf: Biztosítja az intéz-
mény szakszerû, törvé-
nyes mûködését és
takarékos gazdálkodá-
sát. Gondoskodik az in-
tézményben folyó
szakmai tevékenység
feltételeirõl. a
NYDOP-5.3.1/2F-2f és
a TÁMOP-3.1.4-08/2
számú pályázatokban
elõírt fenntartási köte-
lezettségek betartása.

Fõiskola, pedagógus
szakvizsga, büntetlen
elõélet, vagyonnyilat-
kozat-tételi eljárás le-
folytatásának vállalása,
legalább 5 év pedagó-
gus munkakörben szer-
zett szgy., közoktatás
területén szerzett leg-
alább 5 év vgy.

ÁEI: 2010. augusztus 26.
A megbízás 2015. augusztus
15-ig szól.
Teljes munkaidõ.
Ill: Kjt. szerint.
Pbhi: 2010. augusztus 2.
Pehi: 2010. augusztus 25.
A pályázatot postai úton vagy
személyesen 1 eredeti és 1 máso-
lati példányban kell benyújtani. A
borítékra kérjük írják rá a pályá-
zati adatbázisban szereplõ azono-
sító számot: 31-18/2010, valamint
a munkakör megnevezését: isko-
laigazgató
Csatolandó: b., 5 évre szóló vpr.
és fejlesztési elképzelések, szak-
mai ön., om, nyilatkozat, hogy a
pályázati anyagban foglalt szemé-
lyes adatainak a pályázati eljárás-
sal összefüggõ kezeléséhez
hozzájárul, a pályázata elbírálásá-
ban részt vevõk az anyagot meg-
ismerhessék és abba
betekinthetnek, a pályázó nyílt
vagy zárt ülésen kéri a pályázat
megtárgyalását.
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Koordinálja és ellenõr-
zi az intézményben
mûködõ pedagógiai te-
vékenységet. A mun-
káltatói jogokat
gyakorolja.

Pc: Mosonszentmiklós Községi
Önkormányzat Polgármesteri
Hivatala
Személyesen: Bedõ Csaba
polgármester,
Gyõr-Moson-Sopron megye
9154 Mosonszentmiklós,
Felszabadulás u. 3.
f: Bedõ Csaba polgármester
Telefon: (96) 360-023
www.mosonszentmiklos.hu

Nagyréde Községi
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
3214 Nagyréde,
Fõ út 4.

Szent Imre Általános
Iskola, Könyvtár és
Alapfokú Mûvészetok-
tatási Intézmény
(magasabb vezetõ)
Igazgató
3214 Nagyréde,
Fõ út 10–12.
Határozatlan idejû köz-
alkalmazotti jogvi-
szony.
Lf: Pedagógusként az
érvényben lévõ jogsza-
bályok és alapdoku-
mentumok elõírásai és
ajánlásai szerinti terv-
szerû nevelõi munka,
valamint a munkájával
kapcsolatos ügyviteli
teendõk ellátása. A rá-
bízott gyermekek testi,
lelki és szellemi fejlõ-
désének elõsegítése.
Vezetõként az intéz-
mény törvényes mûkö-
désének biztosítása, a
pedagógiai munka
szakmai irányítása, a
pedagógiai program
megvalósulásának biz-
tosítása, az intézményi
költségvetés betartása,
munkáltatói, vezetõi jo-
gok gyakorlása.

Pedagógus munkakör
betöltéséhez szükséges
felsõfokú v., legalább
5 év szgy., büntetlen
elõélet, pedagógus
szakvizsga. Igazgatói
megbízást az kaphat,
aki a munkáltatóval
közalkalmazotti jogvi-
szonyban áll, vagy a
megbízással közalkal-
mazotti munkakörbe
kinevezhetõ.
Elõny: szakirányú, leg-
alább 5 év feletti vgy.,
felhasználói szintû
Ms Office (irodai alkal-
mazások)
Elvárt kompetenciák:
határozott, a szakmai
munka terén igényes,
precíz, pontos, kiváló
problémamegoldó és
konfliktuskezelõ
készség.

ÁEI: a Pehi-t követõen azonnal.
A megbízás 5 évre szól.
Ill: Kjt. szerint.
Pbhi: a KSzK honlapján (kozigal-
las.gov.hu) történõ megjelenést
követõ 30. nap.
Pehi: a véleményezési határidõ le-
járta utáni elsõ testületi ülés.
Csatolandó: szakmai ön., vpr. a
szakmai helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzeléssel, om. (ere-
deti vagy hiteles), b., nyilatkozat,
amelyben a pályázó hozzájárul,
hogy a pályázat elbírálásában
közremûködõk a pályázatba bete-
kinthessenek.
Pc: (személyesen vagy postán)
Nagyréde Község polgármestere
3214 Nagyréde, Fõ út 4.
f: Balázs József polgármester
Telefon: (37) 373-011
A pályázatra rá kell írni: „Iskola-
igazgatói pályázat”

Petõfibánya Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
3023 Petõfibánya,
Bánya út 3.

Petõfi Sándor Általá-
nos Iskola
Heves megye
3023 Petõfibánya,
Iskola u. 1.
Iskolaigazgató

Magyar állampolgár-
ság, büntetlen elõélet,
cselekvõképesség, a
Közokt.tv. 18. §-ban
felsoroltak.

ÁEI: 2010. október 1.
A megbízás legalább 5 nevelési
évre, 2016. július 31-ig szól.
Teljes munkaidõ.
Ill: Kjt. szerint.
Szl: nincs.
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Egyéb kiegészítõ felté-
telek: nincsenek meg-
határozva.
Elõny: vgy., pedagógus
szakvizsga vagy köz-
oktatás-vezetõi v., ide-
gen nyelv ismerete,
számítástechnikai is-
meretek, saját gépjár-
mû és vezetõi
jogosítvány.

Pbhi: a KSzK honlapján
(kozigallas.gov.hu) történõ meg-
jelenést követõen 2010. augusztus
12-ig.
Pehi: a véleményezési határidõ le-
járta utáni elsõ testületi ülésen.
A pályázatot személyesen vagy
postai úton 3 példányban kell be-
nyújtani.
A borítékra kérjük írják rá:
„PÁLYÁZAT
ISKOLAIGAZGATÓI
MUNKAKÖRRE”
Csatolandó: szakmai ön., vpr. a
fejlesztési elképzeléseket, iskolai
v-t, szakképesítést tanúsító om.,
b., adatkezelési nyilatkozat arról,
hogy a pályázat elbírálásában
részt vevõk a pályázat tartalmát
megismerhetik. Nyilatkozatot ar-
ról, hogy a pályázatának zárt vagy
nyílt ülésen történõ tárgyalását
kéri. Nyilatkozat arról, hogy a pá-
lyázók hozzájárulnak ahhoz, hogy
pályázatukat a véleményezésre jo-
gosultak másolatban megkaphas-
sák.
A Pehi-t követõ 8 napon belül a
pályázatok egyidejû visszaküldé-
sével minden pályázó írásbeli ér-
tesítést kap.
Pc: Petõfibánya polgármestere
Fekete László polgármester
3023 Petõfibánya, Bánya út 3.
f: (37) 387-303

Egyéb vezetõ

Almamellék-Mozsgó-
Somogyhárságy Óvo-
dája, Általános Iskolája
és Kollégiuma
7934 Almamellék,
Petõfi tér 1.
Telefon: (73) 554-018
Fax: (73) 554-019

Almamellék-Mozs-
gó-Somogyhárságy
Óvodája, Általános Is-
kolája és Kollégiuma
7934 Almamellék,
Petõfi tér 1.
Gazdasági igazgató-
helyettes

Felsõoktatásban szer-
zett pénzügyi-számvi-
teli v., felsõoktatásban
szerzett egyéb v. szak-
képzettség, és emellett
legalább államháztartá-
si mérlegképes könyve-
lõi k.

ÁEI: 2010. szeptember 1.
Ill: Kjt. szerint.
Pbhi: 2010. augusztus 25.
Csatolandó: szakmai ön., b., om.
A pályázatot személyesen vagy
postai úton kell benyújtani.
Pc: Szubotics Miklós igazgató
7934 Almamellék, Petõfi tér 1.
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Almamellék-Mozsgó-
Somogyhárságy Óvo-
dája, Általános Iskolája
és Kollégiuma
Tagóvodája Somogy-
hárságy
7925 Somogyhárságy,
Kishárságy u. 35.
Óvodavezetõ
Határozatlan idejû
közalkalmazotti jog-
viszony.
Lf: Az óvodavezetõ fe-
lelõs az intézményben
az óvodás korú gyer-
mekek oktatásának-ne-
velésének
megszervezéséért, az
intézmény mûködésé-
ért, irányításáért.

Fõiskola, német nem-
zetiségi óvodapedagó-
gus, 5 év szgy.

ÁEI: 2010. szeptember 1.
Ill: Kjt. szerint.
Pbhi: 2010. augusztus 25.
Csatolandó: szakmai ön., b., om.
A pályázatot személyesen vagy
postai úton kell benyújtani.
Pc: Szubotics Miklós igazgató
7934 Almamellék, Petõfi tér 1.

Sülysáp Nagyközség
Önkormányzata

Bölcsõdevezetõ
(magasabb vezetõ)
Pest megye,
2241 Sülysáp,
Szilvafasor u. 1.
Határozatlan idejû köz-
alkalmazotti jog-
viszony.
Lf: A bölcsõdevezetõ
felelõs az intézmény-
ben a gyermekek ellá-
tásának
megszervezéséért, az
intézmény mûködésé-
ért, a személyi, tárgyi
és anyagi feltételek biz-
tosításáért, irányításá-
ért. Feladata az
intézmény felelõs veze-
tése, irányítása, a jog-
szabályokban
meghatározottak sze-
rinti szakszerû mûkö-
dés, magas színvonalú
szakmai munka biztosí-
tása, szervezése, ellen-
õrzése, a költségvetési
szervek vezetõi számá-
ra jogszabályban elõírt
pénzügyi gazdasági fel-
adatok és jogkörök fe-
lelõsségteljes ellátása,

Magyar állampolgár-
ság, cselekvõképesség,
büntetlen elõélet, a
15/1998. (IV. 30.) NM
rendelet 2. számú mel-
lékletében elõírt képe-
sítés: 1. intézetvezetõ,
szakoktató, védõnõ,
felsõfokú szociális
alapvégzettség (általá-
nos szociális munkás,
szociális szervezõ, szo-
ciálpolitikus, szociálpe-
dagógus) vagy
pedagógus (óvodape-
dagógus, tanító, tanár,
nevelõtanár, pedagó-
giai elõadó, gyógype-
dagógus, pszicho-
pedagógus) képesítés,
valamint 2. csecsemõ-
és kisgyermeknevelõ
(BA), bölcsõdei szak-
gondozó (OKJ), cse-
csemõ- és kisgyermek-
gondozó (OKJ), cse-
csemõ- és kisgyermek-
nevelõ-gondozó
(OKJ) vagy csecsemõ-
és gyermekgondozói
(OKJ) vagy kisgyer-
mekgondozó, -nevelõi

ÁEI: 2010. november 1.
A megbízás 5 nevelési évre,
2015. július 31-ig szól.
Teljes munkaidõ.
Ill: Kjt., illetve 257/2000.
(XII. 26.) Korm. rendelet és Süly-
sáp Nagyközség Önkormányzatá-
nak Cafetéria Szabályzatának
rendelkezései szerint.
Pbhi: 2010. augusztus 16.
Pehi: 2010. szeptember 16.
A pályázatot postai úton vagy
személyesen kell benyújtani.
Csatolandó: fényképes szakmai
ön., vpr. a szakmai helyzetelem-
zésre épülõ fejlesztési elképzelés-
sel, b., om., nyilatkozat, hogy
vele szemben a gyermekek védel-
mérõl és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény
15. § (8) bekezdésében meghatá-
rozott kizáró ok nem áll fenn, nyi-
latkozat, hogy a pályázati
anyagban foglalt személyes adata-
inak a pályázati eljárással össze-
függõ kezeléséhez hozzájárul, és
nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a
pályázat nyílt ülésen való tárgya-
lásához.
Pc: Polgármesteri Hivatal 2241
Sülysáp, Szent István tér 1.
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a jogszabályokban és a
fenntartó által elõírt
szabályzatok, tervek,
szakmai programok ki-
dolgozása.
A munkakör betöltõje
irányítása alá tartozó
személyek száma 15 fõ.
Mivel az intézmény je-
lenleg még nem mûkö-
dik, a kinevezett
bölcsõdevezetõ kezdeti
feladatai közé fog tar-
tozni az intézmény mû-
ködési – jogi, humán és
tárgyi – feltételeinek
megteremtésében való
közremûködés is.
Az állás magasabb ve-
zetõ állásnak minõsül,
így az állás betöltõje a
kinevezés szerinti szak-
gondozói munkaköre
mellett látja el a maga-
sabb vezetõi beosztás-
ból eredõ feladatokat.
Kinevezés esetén
4 hónap, illetve a Kjt.
szerint vonatkozó pró-
baidõ kerül kikötésre.

(OKJ) v. és legalább
5 év felsõfokú végzett-
séget vagy felsõfokú
szakmai képesítést
igénylõk, a gyermekvé-
delem, a szociális ellá-
tás, az egészségügyi
ellátás, illetve a közok-
tatás területén betöltött
munkakörben szerzett
szgy., felhasználói
szintû számítógépes is-
meretek (szövegszer-
kesztés, internet)
megbízás esetén va-
gyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatásának
vállalása.

elektronikus úton a jegyzo@suly-
sap.hu címen
A borítékra, illetve az elektroni-
kus levél tárgyában kérjük írják rá
a pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számot: 4809/2010, va-
lamint a munkakör megnevezését:
bölcsõdevezetõ
f: Tóth Krisztina jegyzõ, illetve
Szabóné Misinszki Hajnalka fõ-
elõadó
Telefon: (29) 435-001

Törökszentmiklós
Térsége Többcélú
Kistérségi Társulás

Törökszentmiklós Tér-
sége Többcélú Kistér-
ségi Társulás Szociális
Szolgáltató Központ
Jász-Nagykun-Szolnok
Megye
5200 Törökszentmik-
lós, Almásy út 23.
Igazgató
(magasabb vezetõ)
Határozatlan idejû köz-
alkalmazotti jogvi-
szony.
Lf: Irányítja, szervezi
és ellenõrzi az intéz-
mény tevékenységét, az
intézményben folyó
operatív munkát, bizto-
sítja a tervek teljesíté-
sének elõfeltételeit és
azok végrehajtását,

Fõiskola, szakirányú
felsõfokú v., szociális
területen szerzett leg-
alább 5 év feletti szgy.,
büntetlen elõélet.
Elõny: az 1/2000.
(I. 7.) SzCsM rendelet
6. § (6) bekezdés által
megjelölt szociális
szakvizsga, személyes
gondoskodást nyújtó
intézményben szerzett,
legalább 5 év feletti
szgy.
Elvárt kompetenciák:
kiváló szintû vgy.

ÁEI: 2010. szeptember 1.
A megbízás határozatlan idõre
szól.
Teljes munkaidõ.
Ill: Kjt. szerint.
Pbhi: 2010. augusztus 13.
Pehi: 2010. augusztus 28.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani. A borítékra kérjük írják
rá Dr. Juhász Enikõ elnök, és a
pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számot: 52-4/2010, va-
lamint a munkakör megnevezését:
Igazgató
Csatolandó: hiteles om., b., vpr.
nyilatkozat, hogy a pályázati
anyagában foglalt személyes ada-
tainak a pályázati eljárással össze-
függõ kezeléséhez hozzájárul.
Pc: Törökszentmiklós Térsége
Többcélú Kistérségi Társulás
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gyakorolja a munkálta-
tói jogokat az intéz-
mény alkalmazottai
felett, biztosítja a mun-
kavállalók érdekképvi-
seletét és a munka-
vállalók közösségét
megilletõ részvételi jog
érvényesülését, szabá-
lyozza a saját és a
szakmai vezetõk he-
lyettesítési rendjét.
Kapcsolatot tart a fenn-
tartóval, a Kistérségi
Tanács tagjaival, az in-
tézményt érintõ elõter-
jesztéseket és
javaslatokat terjeszt a
Tanács elé, folyamato-
san nyomon követi a
pályázati és egyéb for-
ráslehetõségeket.

5200 Törökszentmiklós,
Kossuth L. u. 135/A.
f: Törökszentmiklós Térsége
Többcélú Kistérségi Társulás
Kistérségi Iroda
Telefon: (56) 590-740

Záhony és Térsége
Többcélú Kistérségi
Társulás

Záhony és Bodrogköz
Térségek Egységes
Pedagógiai Szak-
szolgálata
4625 Záhony,
Ady E. u. 17.
Igazgató
(magasabb vezetõ)
Határozatlan idejû köz-
alkalmazotti jogvi-
szony, 3 hónap
próbaidõ kikötésével.
Lf: Felelõs az intéz-
mény szakszerû és tör-
vényes mûködtetéséért,
takarékos gazdálkodá-
séért, a munkáltatói jo-
gok gyakorlásáért és
felel az intézmény pe-
dagógiai munkájáért, a
nevelõ és oktató munka
egészséges és biztonsá-
gos feltételeinek meg-
teremtéséért.
Kapcsolattartási felada-
tai: nevelési-oktatási
intézményekkel, szü-
lõkkel, fenntartóval.
Képviseli az intéz-
ményt.

Fõiskola/egyetem,
pszichológus/gyógype-
dagógus szakképesítés,
legalább 5 év feletti
szgy., büntetlen elõélet,
cselekvõképesség,
szakvizsga megléte.
Elõny: a záhonyi és
bodrogközi kistérségek
helyismerete, B kategó-
riás jogosítvány.

ÁEI: 2010. augusztus 23.
A megbízás 2015. augusztus
15-ig szól.
Teljes munkaidõ.
Ill: Kjt. szerint.
Pbhi: 2010. augusztus 13.
Pehi: 2010. augusztus 19.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani. A borítékra kérjük írják
rá a pályázati adatbázisban sze-
replõ azonosítószámot, valamint a
munkakör megnevezését: Pedagó-
giai Szakszolgálat – Igazgató
Csatolandó: részletes szakmai
ön., az intézményre vonatkozó
részletes szakmai elképzelés,
om., b.
Pc: Záhony és Térsége Többcélú
Kistérségi Társulás
4625 Záhony, Ady E. u. 35.
Pf. 80
f: Kistérségi Irodában
Telefon: (45) 426-274
www.zahonykisterseg.hu
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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

Pedagógus

A pályázatot meghirdetõ szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb
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10. sz. Általános Iskola
5600 Békéscsaba,
Kazinczy u. 8.

Rajz szakos tanár, félál-
lásban, határozott idõre
(1 tanévre)

Fõiskolai vagy egyetemi
szakirányú v., magyar ál-
lampolgárság, büntetlen
elõélet, cselekvõképes-
ség.

ÁEI: 2010. augusztus 24.
Pbhi: 2010. augusztus 6.
Pehi: 2010. augusztus 11.
Ill: Kjt. szerint.
Csatolandó: részletes szakmai
ön., om., b.
Pc: 10. sz. Általános Iskola
5600 Békéscsaba,
Kazinczy u. 8.
f: igazgato@tizes.sulinet.hu
Sári József igazgató
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Óbudai Harrer Pál
Általános Iskola
1033 Budapest,
Harrer Pál u. 7.
Telefon: 250-0887
Fax: 454-1510
E-mail: har-
rer-a@kszki.obuda.hu

Angol–bármely szakos
tanár

Szakirányú felsõfokú v. ÁEI: 2010. augusztus 1.
Jelentkezés telefonon vagy
elektronikus úton.
Címzett: igazgató

Szoboszlói Úti
Általános Iskola
4031 Debrecen,
Szoboszlói út 3.
Telefon: (52) 412-838

Tanító informatika–
mûveltségi terület

Tanító matematika–
mûveltségi terület

Matematika–angol
szakos tanár

Fõiskola

Fõiskola

Fõiskola

ÁEI: 2010. szeptember 1.
A megbízás határozatlan idõre
szól.
Pbhi: 2010. augusztus 23.
Pc: Szoboszlói Úti Általános
Iskola igazgatója
4031 Debrecen, Szoboszlói út 3.

Érd Megyei Jogú Vá-
ros Egységes Pedagó-
giai Szakszolgálat
2030 Érd, Fõ u. 42.
Telefon: (23) 523-700

Fejlesztõ pedagógus
Határozatlan idejû köz-
alkalmazotti jogvi-
szony.

Szakirányú fõiskolai v.
Elõny: gyógypedagógus
v., megbízható számító-
gépes ismeret.

ÁEI: 2010. szeptember 1.
Pbhi: 2010. augusztus 23.
Pc: Nagy Éva intézményvezetõ

Gábor Áron Általános
Iskola és Óvoda
8192 Hajmáskér,
Iskola u. 1.
Telefon: (88) 460-024
Tel/fax: (88) 460-380

Angol, angol–ének,
vagy angol–rajz szakos
tanár

Fõiskolai v. ÁEI: 2010. szeptember 1.
Ill: Kjt. szerint.
Pbhi: a megjelenést követõ
15. nap
Pehi: a Pbhi-t követõ 15 napon
belül.
Csatolandó: fényképes szakmai
ön., om., b.
Pc: Gábor Áron Általános
Iskola és Óvoda
8192 Hajmáskér, Iskola u. 1.
f: Ékes Tamás igazgató

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

Társastánc-tanár Táncmûvészeti Fõiskola
– Társastánc szak

ÁEI: 2010. augusztus 16.
Ill: Kjt. szerint.
Pbhi: 2010. augusztus 1.
Pehi: 2010. augusztus 10.
Csatolandó: hiteles om.
Pc: Vargáné Nézõ Mária
igazgató
f: (46) 405-124

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

1 fõ osztálytanító, 2 év
határozott idejû állás.

Fõiskolai tanító oklevél,
1 év, vagy annál keve-
sebb szgy.
Elõny: magyar nyelv és
irodalom speciális kollé-
gium

ÁEI: 2010. augusztus 30.
Ill és p: Kjt. szerint. tp: van,
szl: nincs. Étkh. nincs.
Pbhi: 2010. augusztus 15.
Pehi: 2010. augusztus 20.
Csatolandó: om., b., ön.
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1 fõ testnevelés–bioló-
gia és/vagy testneve-
lés–földrajz szakos
részmunkaidõs tanár

Tanári oklevél, fõiskolai
testnevelés–biológia
és/vagy testnevelés–föld-
rajz szakos tanári v., 1 év
vagy annál kevesebb
szgy.

Pc: Teller Ede Általános Iskola
és Óvoda
5668 Nagybánhegyes, Kossuth
u. 66.
E-mail: telleredeiskola@gma-
il.com
f: Juhász Jánosné
Telefon: (30) 324-8554 és telle-
redeiskola@gmail.com
http://tellerede.nbhonline.hu

Dr. Mezõ Ferenc Gim-
názium és Közgazdasá-
gi Szakközépiskola
8800 Nagykanizsa,
Platán sor 3.

Gépírás szakos tanár Gépírás tanári fõiskolai
v.

ÁEI: 2010. szeptember 1.
Határozatlan idejû megbízással.
Ill: Kjt. szerint.
Teljes munkaidõ.
Pbhi: 2010. augusztus 13.

Kis-forrás Német
Nemzetiségi Általános
Iskola – Perbál
Pest megye
2074 Perbál,
Hõsök tere 2.

Német nemzetiségi
tanító
Határozatlan idejû
közalkalmazotti
jogviszony.
Lf: német, német népis-
meret tantárgyak tanítá-
sa, és napközis nevelõ
munka

Fõiskola, német nemzeti-
ségi tanítói diploma, ma-
gyar állampolgárság,
büntetlen elõélet, cselek-
võképesség.

ÁEI: 2010. szeptember 1.
Teljes munkaidõ.
Ill: Kjt. szerint.
Pbhi: 2010. augusztus 9.
Pehi: 2010. augusztus 25.
A pályázatot postai vagy elekt-
ronikus úton kell benyújtani. A
borítékra kérjük írják rá a pályá-
zati adatbázisban szereplõ azo-
nosító számot: 2010/205,
valamint a munkakör megneve-
zését: német nemzetiségi tanító.
Csatolandó: szakmai ön., om., b.
Pc: Kis-forrás Német Nemzeti-
ségi Általános Iskola – Perbál
Bors Andrea igazgató
Pest megye
2074 Perbál,
Hõsök tere 2.
E-mail: iskolaigazgato@per-
bal.hu
f: Bors Andrea igazgató
Telefon: (30) 206-5135

Varga Katalin
Gimnázium
(Varga Katalin
Secondary School)
5001 Szolnok,
Szabadság tér 6.
Pf. 172
Telefon: (56) 512-240

1 fõ matematika szakos
tanár
Határozott idejû 1 évig
tartó közalkalmazotti
jogviszony.

Egyetem, matematika
szakos tanár.
Elõny: angol nyelvbõl
középfokú C típusú álta-
lános nyelvvizsga, társal-
gási szintû nyelvtudás,
felhasználói számítógé-
pes ismeretek.

ÁEI: 2010. szeptember 1.
Ill: Kjt. szerint.
Pbhi: 2010. augusztus 9.
Pehi: 2010. augusztus 12.
Pc: Molnár László igazgató
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Belvárosi Általános
Iskola
5000 Szolnok,
Templom tér 6.

1 fõ matematika–infor-
matika szakos tanár
Határozatlan idejû köz-
alkalmazotti jog-
viszony.

Szakirányú fõiskolai v. ÁEI: 2010. augusztus 9.
Teljes munkaidõ.
Ill: Kjt. szerint.
Pbhi: 2010. július 31.
Pehi: 2010. augusztus 5.
Csatolandó: om., ön., motivá-
ciós levél, b.
A pályázatot kizárólag postai
úton lehet benyújtani. A borí-
tékra kérjük írják rá a pályázati
adatbázisban szereplõ azonosító
számot: 260/2010, valamint a
munkakör megnevezését: „Ma-
tematika–informatika szakos ál-
talános iskolai tanár”
Információ: members.chel-
lo.hu/belvarosi.iskola
Az iskola a betöltendõ állás-
hellyel kapcsolatban telefonon
nem nyújt információt.
Pc: Kalmárné Szász Julianna
igazgató

Széchenyi István
Szakképzõ Iskola
8300 Tapolca,
Móricz Zsigmond u. 8.
Telefon: (87) 411-287
Fax: (87) 412-766
E-mail: szechenyisz-
ki@keri-tapolca.suli-
net.hu

1 fõ matematika–fizika
vagy fizika–informatika

Egyetemi v. ÁEI: 2010. augusztus 26.
Pbhi: 2010. augusztus 13.
Pehi: 2010. augusztus 19.
Pc: Széchenyi István Szakképzõ
Iskola igazgatója

Egyéb

Széchenyi István
Általános Iskola
2351 Alsónémedi,
Iskola u. 1.

Logopédus Fõiskola ÁEI: 2010. augusztus 23.
Ill: Kjt. szerint.
Pbhi: a megjelenést követõ
30. nap.
Csatolandó: szakmai ön., om., b.
Pc: Mayer Istvánné igazgató
Telefon: (29) 337-140
(1) 287-1574
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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
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
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Dévaványa Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
5510 Dévaványa,
Hõsök tere 1.

Bereczki Imre Helytör-
téneti Gyûjtemény
5510 Dévaványa,
Széchenyi u. 8.
Igazgató
(magasabb vezetõ)
Lényeges feladatok:
A Bereczki Imre

Szev. és szakképzettség
vagy 2009 elõtt szerzett
szfv és szakképzettség,
legalább 3 év szgy., bün-
tetlen elõélet és nem áll
muzeális intézményben
végezhetõ tevékenység
folytatását kizáró

ÁEI: 2010. október 1.
A megbízás 5 évre, 2015. szep-
tember 30-ig szól.
Ill: Kjt. szerint.
Pbhi: a KSzK honlapján (kozi-
gallas.gov.hu) történõ megjele-
nést követõ 30. nap.
Pehi: 2010. szeptember 30.
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Helytörténeti Gyûjte-
mény intézmény veze-
tõje, igazgatója. Felelõs
az intézmény szakszerû
és törvényes mûködte-
téséért, megbízása alatt
a munkáltatói jogok
gyakorlása az intézmé-
nyi dolgozók felett, és
dönt az intézmény elõ-
irányzat-felhasználásá-
ról, gondoskodik az
intézmény üzemelteté-
sérõl, meglévõ vagyon-
tárgyak folyamatos
karbantartásáról, szer-
vezi, irányítja a foglal-
koztatottak munkáját.
Elkészíti az intézmény-
re vonatkozó költségve-
tési koncepciót, a
költségvetési terv ja-
vaslatát, részletes-elemi
költségvetését.
Múzeumi gyûjteményi
tevékenység feladatai-
nak ellátása, a kulturá-
lis javak – ide nem
értve a könyvtári és le-
véltári dokumentumo-
kat – által alkotott
gyûjtemények folyama-
tos gyarapítása – bele-
értve a próba-,
megelõzõ és mentõ fel-
tárást, valamint a gyûj-
teménybe kerülõ
kulturális javak tervsze-
rû feltárását és gyûjté-
sét-, a gyûjteményi
anyag elsõdleges fel-
dolgozása (meghatáro-
zása, hitelesítése,
szabályos nyilvántartás-
ba vétele), rendezése,
gondozása, raktári meg-
õrzése, megelõzõ állag-
védelem és aktív
restaurálásával-konzer-
válásával (preparálás),
revíziójával, a mûtár-
gyak mozgatása.

foglalkoztatástól való el-
tiltás hatálya alatt, ma-
gyar állampolgárság,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatásának
vállalása.

A pályázatot papíralapon, írás-
ban, három azonos szövegû és
mellékletû példányban, zárt bo-
rítékban kell benyújtani. Egy
példányt nem kell összefûzni. A
borítékra kérjük írják rá a pályá-
zati adatbázisban szereplõ azo-
nosító számot:
II-2/1952-5/2010, valamint a
munkakör megnevezését: Igaz-
gató
Csatolandó: szakmai ön., vpr.
héfe, hiteles om., b., nyilatkoza-
tot, hogy nem áll muzeális in-
tézményben végezhetõ
tevékenység folytatását kizáró
foglalkoztatástól való eltiltás
hatálya alatt, az eddigi munka-
viszonyok igazolását, adv., ny.
Pc: Dévaványa Város
Önkormányzat
Pap Tibor polgármester
5510 Dévaványa, Hõsök tere 1.
f: Dévaványa Város
Önkormányzat
5510 Dévaványa, Hõsök tere 1.
Szarka Andrea igazgatási
irodavezetõ
Telefon: (66) 483-255
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Szabadszállás Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete

József Attila Közösségi
Ház
Bács-Kiskun megye
6080 Szabadszállás,
Kossuth L. u. 4.
Intézményvezetõ
(magasabb vezetõ)
Határozott idejû közal-
kalmazotti jogviszony.
Lényeges feladata: az
önkormányzat által
fenntartott közmûvelõ-
dési intézmény szaksze-
rû és törvényes
mûködtetése, vezetése,
munkáltatói jogok gya-
korlása, moziüzem-ve-
zetés, e-Magyarország
Pont vezetése, a telepü-
lésen élõk mûvelõdésé-
nek, szórakozásának
megfelelõ programok,
rendezvények szervezé-
se, közmûvelõdési fel-
adatok ellátása.

150/1992. (XI. 20.)
Korm. rendeletben, vala-
mint a 2/1993. (I. 30.)
MKM rendeletben fog-
lalt k., legalább 5 év
szgy., magyar állampol-
gárság, vagy külön jog-
szabály szerint a szabad
mozgás és tartózkodás
jogával rendelkezés, il-
letve bevándorolt vagy
letelepedett személy,
cselekvõképesség, bün-
tetlen elõélet.
Elõny: E-tanácsadói v.,
Mozi üzemvezetõi v.,
Informatikai v.

ÁEI. 2010. október 1.
A megbízás 2015. szeptember
30-ig szól.
Teljes munkaidõ.
Ill: Kjt. szerint.
Pbhi: 2010. szeptember 6.
Pehi: 2010. szeptember 24.
A pályázatot 2 példányban kell
benyújtani.
Csatolandó: részletes sz.ön., b.,
vpr. héfe., adv., vagyonnyilatko-
zat-tételi eljárás lefolytatásának
vállalása, eredeti oklevél, vagy
azok hiteles másolata.
Pc: Szabadszállás Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
vagy személyesen:
Dr. Balázs Sándor polgármester
6080 Szabadszállás,
Kálvin tér 1.
A borítékon kérjük feltüntetni a
„Közösségi Ház vezetõ” meg-
jegyzést.
f: dr. Balázs Sándor polgármes-
ter
Telefon: (76) 558-146
A pályázatok elkészítéséhez és
az intézmény megismeréséhez
szükséges tájékoztató anyagok
hozzáférhetõek dr. Kusztos
Mónika jegyzõnél
Telefon: (76) 558-145
www.szabadszallas.hu

Bizonyítványok érvénytelenítése

Az alább felsorolt bizonyítványokat azonnali hatállyal érvénytelenné nyilvánítom:

PT I 548577, PT I 098052, PT K 224252, PT M 129293, PT J 218421, PT J 167566, PT I 396454, PT L 188343, PT M
026232, PT J 218424, PT H 005070, PT K 078277, PT A 059441, PT I 634372, PT A 113997, PT M 136289, PT A
113291, PT M 026642, PT M 153762, PT L 224995, PT M 144379, PT I 101652, PT C 005499, PT I 667701, PT K
188658, PT J 198141, PT M 068474, PT C 005495, PT M 161050, PT K 000969, PT M 145498, PT B 022572, PT B
037039, PT J 196956, PT K 188212, PT A 059765, PT I 423264, PT A 117102, PT A 088647, PT O 021984, PT I
598754, PT I 553298, PT I 677535

Nagy László s. k.,
fõizgató

Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

dr. Oros Paulina fordításában

Marta Sgubin

Jacqueline Kennedy szakácsnõje voltam

címû könyvét

A szerzõ huszonöt év alatt szinte tagjává vált a Kennedy családnak, akik leginkább mégis a
fõzõtudományát becsülték.

Ez a könyv a legemlékezetesebb eseményeken feltálalt fogások receptjeivel lepi meg az
olvasót, miközben kedves történetei rendhagyó memoárként a család mindennapjaiba is
betekintést adnak, kellemes kikapcsolódást kínálva mindenkinek, aki érdeklõdik hírességek
élete és szokásai iránt.

A kötet 224 oldal terjedelmû, ára 4200 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 a

Marta Sgubin

Jacqueline Kennedy szakácsnõje voltam

címû, 224 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 4200 forint áfával) ......... példányban, és kérem,
juttassák el alábbi címemre:

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

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

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

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

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

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

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

Zinner Tibor
Megfogyva és megtörve

címû kötetét

Köztudott, hogy Magyarországon, a XX. század „ötvenes” éveiben, majd a levert forradalmat követõ megtorlás
során kihirdetett törvénysértõ ítéleteket, a közel sem független ítészek határozatait a rendszerváltás után
semmissé nyilvánították. A magyar társadalom viszont vajmi keveset tud a különbözõ jellegû jogfosztást
szenvedett jogászokon kívül arról, hogy forradalmat követõ megtorlás végéig a magyar bírói, közjegyzõi,
ügyészi és ügyvédi kart, valamint a munkájukat segítõ kollégákat mekkora vérveszteség érte.
Bárándy Péter, volt igazságügy-miniszter, 2003 márciusában bizottságot állított fel a legszélesebben
értelmezhetõ „harmadik” hatalmi ágban tevékenykedõket ért sérelmek feltárására. A Zinner Tibor vezette
kutatócsoport, Kahler Frigyes, Koczka Éva, Pálvölgyi Ferenc és Tóth Béla – kétévi kutatómunkáját összegzõ –
jelentésében feltárja egyfelõl a Horthy-korszakból a jogszabályi elõzményeket és a korabeli személyzeti politika
összefüggéseit, másfelõl az 1944 decembere óta folytatott „humánpolitikát”, nyomon követve a magyarországi
jogászsággal szembeni infernót, az esetenként miniszterelnöki rendeleteken, törvényeken és különféle szintû
párthatározatokon alapult, különbözõ jellegû atrocitásokat 1962 augusztusáig.
A több ezer jogász és munkájukat segítõ szakapparátusbeli kolléga drámai életútjának – néhol a legapróbb
részletekbe menõ – feltárásával megírt monográfiából kitûnik, hogy a jogászokat ért sérelmeket nem a sztálini
birodalom, hanem a hazai csatlósai, és az õket kiszolgáló nagy tudású jogászok indukálták. Miként nem
engedték a végrehajtó és törvényhozó hatalom letéteményesei a Montesquieu-féle elvek megvalósulását?
Hogyan torzították el a magyarországi jogászság hivatásrendjeinek összetételét? Milyen beleszólással bírt a
politikai rendõrség, majd az Államvédelmi Hatóság nem csupán a letartóztatottak, hanem a bírói, ügyészi és
ügyvédi kar tagjainak életébe? A szerzõk megállapításait, kutatásuk összegzõ tanulságait több mint 1800 jegyzet
támasztja alá.
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

Zinner Tibor
Megfogyva és megtörve

címû, 680 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 9996 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

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

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

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

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

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

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

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

dr. 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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