
JOGSZABÁLYOK

2010. évi LXVI. törvény
a családok támogatásáról szóló 1998. évi

LXXXIV. törvénynek, valamint a gyermekek
védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló

1997. évi XXXI. törvénynek a tankötelezettség
teljesítésével összefüggõ módosításáról*

1. A családok támogatásáról szóló
1998. évi LXXXIV. törvény módosítása

1. §

A családok támogatásáról szóló 1998. évi
LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.) 5. §-ának
a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

* A törvényt az Országgyûlés a 2010. június 28-i ülésnapján fogadta el.

(A családtámogatási ellátások a következõk.)
„a) családi pótlék
aa) nevelési ellátás (7. §),
ab) iskoláztatási támogatás (8. §);”

2. §

A Cst. II. Fejezete helyébe a következõ rendelkezés lép:

„II. FEJEZET
CSALÁDI PÓTLÉK

6. § (1) A gyermek nevelésével, iskoláztatásával járó
költségekhez az állam havi rendszerességgel járó nevelési
ellátást vagy iskoláztatási támogatást (a továbbiakban
együtt: családi pótlékot) nyújt.
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(2) A családi pótlék természetbeni formában történõ
nyújtásáról a gyermek védelembe vételérõl határozatot ho-
zó jegyzõ gyámhatóságként dönthet.

Nevelési ellátás

7. § (1) Nevelési ellátásra jogosult
a) a vér szerinti, az örökbe fogadó szülõ, a szülõvel

együtt élõ házastárs, az a személy, aki a saját háztartásában
nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre irá-
nyuló eljárás már folyamatban van (a továbbiakban együtt:
szülõ), a nevelõszülõ, a hivatásos nevelõszülõ, a gyám, to-
vábbá az a személy, akihez a gyermekek védelmérõl és
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(a továbbiakban: Gyvt.) 72. §-ának (1) bekezdése alapján
a gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezték, a saját
háztartásában nevelt,

b) a vagyonkezelõi joggal felruházott gyám, illetõleg
a vagyonkezelõ eseti gondnok a gyermekotthonban, a javí-
tóintézetben nevelt vagy a büntetés-végrehajtási intézet-
ben lévõ gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló,

c) a Magyarország területén mûködõ szociális intéz-
mény vezetõje az intézményben elhelyezett,
még nem tanköteles gyermekre tekintettel, a gyermek tan-
kötelessé válása évének október 31-éig.

(2) Saját jogán jogosult nevelési ellátásra a tizennyol-
cadik életévét betöltött tartósan beteg, illetve súlyosan fo-
gyatékos személy az iskoláztatási támogatásra való jogo-
sultság megszûnésének idõpontjától.

Iskoláztatási támogatás

8. § (1) Iskoláztatási támogatásra jogosult a 7. § (1) be-
kezdésének a)–c) pontjában meghatározott személy, to-
vábbá a gyámhivatal által a szülõi ház elhagyását engedé-
lyezõ határozatban megjelölt személy

a) a tanköteles gyermekre tekintettel a gyermek tankö-
telessé válása évének november 1-jétõl a tankötelezettség
teljes idõtartamára, valamint

b) a tankötelezettsége megszûnését követõen közokta-
tási intézményben tanulmányokat folytató gyermekre
(személyre) tekintettel annak a tanévnek az utolsó napjáig,
amelyben a gyermek (személy) a huszadik – a fogyatékos
személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról
szóló 1998. évi XXVI. törvény alapján fogyatékossági tá-
mogatásra nem jogosult, de sajátos nevelési igényû tanuló
esetében huszonharmadik – életévét betölti.

(2) A súlyos és halmozottan fogyatékos tanuló [a köz-
oktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 30/A. §] szülõ-
je a tankötelezettség teljesítésének formájától függetlenül
a tankötelezettség teljesítésének végéig jogosult
iskoláztatási támogatásra.

(3) Saját jogán jogosult iskoláztatási támogatásra
az a közoktatási intézményben a tankötelezettsége meg-
szûnését követõen tanulmányokat folytató személy,

a) akinek mindkét szülõje elhunyt,
b) akinek a vele egy háztartásban élõ hajadon, nõtlen,

elvált vagy házastársától különélõ szülõje elhunyt,

c) aki kikerült az átmeneti vagy tartós nevelésbõl,
d) akinek a gyámsága nagykorúvá válása miatt szûnt

meg,
e) aki a 7. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti sze-

méllyel nem él egy háztartásban,
f) vagy ha az iskoláztatási támogatást – a gyámhivatal-

nak a szülõi ház elhagyását engedélyezõ határozatában
foglaltak szerint – a nagykorúságát megelõzõen is
a részére folyósították,
annak a tanévnek az utolsó napjáig, amelyben a huszadik –
a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük
biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény alapján fo-
gyatékossági támogatásra nem jogosult, de sajátos nevelé-
si igényû tanuló esetében huszonharmadik – életévét be-
tölti.

(4) Az iskoláztatási támogatást a tankötelezettség fenn-
állása alatt a tanulói jogviszony szünetelésének idõtarta-
mára is folyósítani kell.

A családi pótlékra vonatkozó közös szabályok

9. § (1) Ugyanazon gyermek (személy) után járó csalá-
di pótlék csak egy jogosultat illet meg.

(2) Azután a gyermek (személy) után, akire tekintettel
nevelési ellátást folyósítanak, iskoláztatási támogatás nem
folyósítható.

(3) Ha a gyermek együtt élõ szülõk háztartásában él,
a családi pótlékot – együttes nyilatkozatuk alapján – bár-
melyik szülõ igényelheti, mégpedig nyilatkozatuk szerint
gyermekenként. Megállapodás hiányában az ellátást
igénylõ szülõ személyérõl – kérelemre – a gyámhatóság
dönt.

10. § (1) A családi pótlékot – függetlenül az igénylés és
a megszüntetés idõpontjától – teljes hónapra kell megálla-
pítani és folyósítani.

(2) A családi pótlékot folyósító szerv a kizárólag az el-
látás megnevezésében – a tankötelezettség kezdetével
vagy megszûnésével összefüggésben – bekövetkezõ,
a családi pótlék összegét és az arra való jogosultság fenn-
állását nem érintõ változásokról határozat meghozatala
nélkül dönt.

11. § (1) A családi pótlék havi összege
a) egygyermekes család esetén 12 200 forint,
b) egy gyermeket nevelõ egyedülálló esetén 13 700 fo-

rint,
c) kétgyermekes család esetén gyermekenként 13 300

forint,
d) két gyermeket nevelõ egyedülálló esetén gyerme-

kenként 14 800 forint,
e) három- vagy többgyermekes család esetén gyerme-

kenként 16 000 forint,
f) három vagy több gyermeket nevelõ egyedülálló ese-

tén gyermekenként 17 000 forint,
g) tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyerme-

ket nevelõ család esetén, valamint a gyermekotthonban,
javítóintézetben, büntetés-végrehajtási intézetben vagy
szociális intézményben élõ, továbbá nevelõszülõnél, hiva-

2546 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 24. szám



tásos nevelõszülõnél elhelyezett tartósan beteg, illetve
súlyosan fogyatékos gyermek után 23 300 forint,

h) tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyerme-
ket nevelõ egyedülálló esetén a tartósan beteg, illetve sú-
lyosan fogyatékos gyermek után 25 900 forint,

i) a 7. § (2) bekezdése szerinti személy esetén –
a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – 20 300 forint,

j) a gyermekotthonban, javítóintézetben, büntetés-vég-
rehajtási intézetben vagy szociális intézményben élõ, to-
vábbá nevelõszülõnél, hivatásos nevelõszülõnél elhelye-
zett, a g) és h) pontok alá nem tartozó, továbbá a Gyvt.
72. §-ának (1) bekezdése alapján ideiglenes hatállyal elhe-
lyezett gyermek, a gyámhivatal által a szülõi ház elhagyá-
sát engedélyezõ határozatban megjelölt személy, valamint
a 8. § (2) bekezdése alá tartozó személy esetén 14 800
forint.

(2) A közoktatási intézményben a tankötelezettség
megszûnését követõen tanulmányokat folytató tartósan
beteg vagy súlyosan fogyatékos személyre tekintettel fo-
lyósított iskoláztatási támogatást a korábbi, az (1) bekez-
dés g) vagy h) pontja alapján folyósított összegnek megfe-
lelõ összegben kell folyósítani. Más jogszabály alkalmazá-
sában magasabb összegû családi pótléknak minõsül
az (1) bekezdés g)–i) pontja szerinti, valamint az e bekez-
dés alapján folyósított ellátás.

(3) A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyer-
mekre tekintettel vagy személy részére járó magasabb
összegû családi pótlék annak a hónapnak a végéig jár,
ameddig a betegség, súlyos fogyatékosság fennállását
a külön jogszabályban elõírtak szerint igazolták.

(4) Ha a kiskorú szülõ gyermekének nincs gyámja,
vagy ha a tizenhatodik életévét betöltött kiskorú szülõ a sa-
ját háztartásában nevelt gyermekének gyámjával a házas-
ságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. tör-
vény 77. §-ának (2) bekezdése szerint nem él egy háztar-
tásban, a családi pótlékot a kiskorú szülõ részére kell
megállapítani.

12. § (1) A családi pótlék összegének megállapítása
szempontjából azt a vér szerinti, örökbe fogadott vagy ne-
velt gyermeket kell figyelembe venni,

a) aki az igénylõ háztartásában él, és
aa) akire tekintettel a szülõ, a nevelõszülõ, a hivatásos

nevelõszülõ, a gyám családi pótlékra jogosult,
ab) aki közoktatási intézmény tanulója vagy felsõokta-

tási intézményben elsõ akkreditált felsõfokú iskolai rend-
szerû szakképzésben, elsõ egyetemi vagy fõiskolai szintû
képzésben részt vevõ hallgató és rendszeres jövedelemmel
nem rendelkezik,

ac) aki a családi pótlékra – a 8. § (2) bekezdésének
e) pontja szerinti eset kivételével – saját jogán jogosult;
vagy

b) aki fogyatékosként szociális intézményi ellátásban
részesül, feltéve, hogy õt a gyámhivatal nem vette átmene-
ti vagy tartós nevelésbe, és a családi pótlékot igénylõ –
a kormányrendeletben foglaltak szerint – vele kapcsolatot
tart fenn.

(2) A családi pótlékra való jogosultság szempontjából,
valamint a 20. és a 23. § alkalmazása során saját háztartás-
ban nevelt, gondozott gyermeknek kell tekinteni azt
a gyermeket (személyt) is,

a) aki kül- és belföldi tanulmányai folytatása vagy
gyógykezelése okán átmeneti jelleggel tartózkodik
a háztartáson kívül,

b) akit szociális intézményben 30 napot meg nem hala-
dóan helyeztek el, vagy

c) aki a szülõ kérelmére átmeneti gondozásban része-
sül, vagy szülõjével együtt családok átmeneti otthonában
[Gyvt. 49–51. §] tartózkodik.

(3) A családi pótlék összegének megállapítása szem-
pontjából egyedülállónak kell tekinteni azt a szülõt, gyá-
mot is, aki saját maga, illetve akinek a házastársa, élettársa

a) közoktatási intézmény tanulója, felsõoktatási intéz-
mény elsõ oklevelet szerzõ hallgatója és jövedelme nincs,

b) vakok személyi járadékában vagy fogyatékossági tá-
mogatásban részesül,

c) rokkantsági nyugdíjas, baleseti rokkantsági nyugdí-
jas, illetve rehabilitációs járadékban részesül, és nyugdíjá-
nak vagy járadékának összege nem haladja meg a rokkant-
sági csoportonként megállapított legkisebb rokkantsági
nyugdíj összegét, illetve a rehabilitációs járadék legkisebb
összegét, és egyéb jövedelme nincs,

d) nyugellátásban – ide nem értve a c) pont szerinti
nyugellátásokat –, átmeneti járadékban részesül, feltéve,
ha nyugdíjának, járadékénak összege nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, és
egyéb jövedelme nincs,

e) idõskorúak járadékában, rendszeres szociális jára-
dékban, rokkantsági járadékban, hadigondozási járadék-
ban részesül, és egyéb jövedelme nincs, illetve az aktív ko-
rúak ellátására való jogosultságát megállapították,

f) a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte,
és jövedelme nincs.

13. § (1) A családi pótlékra jogosult gyám, eseti gond-
nok

a) a javítóintézetben nevelt vagy a büntetés-végrehajtá-
si intézetben lévõ gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló
gyermekre (személyre) tekintettel járó családi pótlék teljes
összegét,

b) a gyermekotthonban lévõ gyermekre (személyre) te-
kintettel járó családi pótlék 50%-át gyámhatósági fenntar-
tásos betétben vagy folyószámlán helyezi el.

(2) A gyermekotthon vezetõje a gyermekotthonban lé-
võ gyermekre (személyre) tekintettel járó családi pótlék
összegének 50%-át az intézmény költségvetésétõl elkülö-
nítetten kezeli, és a gyermek (személy) teljes körû ellátásá-
nak kiegészítésére biztosítja annak személyre szóló fel-
használását. A szociális intézmény vezetõje a családi pót-
lék teljes összegét az intézmény költségvetésétõl
elkülönítetten kezeli, és biztosítja annak személyre szóló
felhasználását.

14. § Amennyiben a tizennyolcadik életévét betöltött
személynek rendszeres jövedelme van, úgy a rá tekintettel

24. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2547



vagy a részére megállapított családi pótlék folyósítását
a negyedik hónaptól mindaddig szüneteltetni kell, amíg
rendszeres jövedelemmel rendelkezik. A szüneteltetés
a 12. § (1) bekezdése szerinti számítást nem érinti.

A tankötelezettség mulasztásával
és a családi pótlék természetben történõ nyújtásával

összefüggõ rendelkezések

15. § Ha a tanköteles gyermek a közoktatási intézmény
kötelezõ tanórai foglalkozásai tekintetében igazolatlanul
mulaszt, a közoktatási intézmény igazgatójának jelzése
alapján a gyermek lakó-, vagy tartózkodási helye szerint
illetékes települési önkormányzat jegyzõje gyámhatóság-
ként eljárva

a) az adott tanévben igazolatlanul mulasztott tizedik
kötelezõ tanórai foglalkozás után végzéssel felhívja az is-
koláztatási támogatás jogosultját a b) pontban meghatáro-
zott jogkövetkezményekre,

b) az adott tanévben igazolatlanul mulasztott ötvenedik
kötelezõ tanórai foglalkozás után – amennyiben a véde-
lembe vétel még nem áll fenn – elrendeli a gyermek véde-
lembe vételét, továbbá a teljes összegû iskoláztatási támo-
gatás folyósításának felfüggesztését.”

3. §

A Cst. 36/A. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A közoktatási intézményben tanulmányokat folyta-
tók tanulói jogviszonyának létesítésérõl, fennállásáról és
megszûnésének várható idõpontjáról a név és a TAJ-szám
közlésével az oktatási hivatal évente október 15-éig adatot
szolgáltat a kincstár részére. Az adatok átadásának módjá-
ról az oktatási hivatal és a kincstár megállapodást köt.”

4. §

A Cst. 20. §-ának (1) bekezdésében a „7. § (5) bekezdé-
sében” szövegrész helyébe a „11. § (4) bekezdésében”
szöveg lép.

2. A gyermekek védelmérõl
és a gyámügyi igazgatásról szóló

1997. évi XXXI. törvény
módosítása

5. §

A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.)
5. §-a az x) pontot követõen a következõ y) ponttal egé-
szül ki:

„y) családi pótlék: a családok támogatásáról szóló
1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.)
5. §-ának a) pontja szerinti nevelési ellátás és iskoláztatási
támogatás,”

6. §

A Gyvt. 39. §-a (4) bekezdésének d) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

[A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszé-
lyeztetettség megszüntetése érdekében]

„d) javaslat készítése a veszélyeztetettség mértékének
megfelelõen

da) a gyermek védelembe vételére, illetve a családi pót-
lék természetbeni formában történõ nyújtására,

db) a gyermek tankötelezettsége teljesítésének elõmoz-
dítására,

dc) a gyermek családjából történõ kiemelésére, a leen-
dõ gondozási helyére vagy annak megváltoztatására.”

7. §

A Gyvt. 40. §-a (2) bekezdésének c) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

[A gyermekjóléti szolgálat – összehangolva a gyermeke-
ket ellátó egészségügyi és nevelésioktatási intézményekkel,
illetve szolgálatokkal – szervezési, szolgáltatási és gondo-
zási feladatokat végez. Tevékenysége körében a 39. §-ban
foglaltakon túl]

„c) elkészíti a védelembe vett gyermek gondozási-ne-
velési tervét, illetve a települési önkormányzat jegyzõjé-
nek megkeresésére a családi pótlék természetbeni formá-
ban történõ nyújtásához kapcsolódó pénzfelhasználási
tervet (a továbbiakban: pénzfelhasználási terv),”

8. §

A Gyvt. 68/A–68/C. §-a helyébe a következõ rendelke-
zések lépnek:

„68/A. § (1) A gyermek után járó iskoláztatási támoga-
tás teljes összege folyósításának a Cst. 15. § b) pontjában
foglaltak szerinti felfüggesztésével egyidejûleg a települé-
si önkormányzat jegyzõje – védelembe nem vett gyermek
esetén – elrendeli a gyermek védelembe vételét.

(2) A települési önkormányzat jegyzõje egy határozat-
ban dönt az iskoláztatási támogatás felfüggesztésérõl, vé-
delembe nem vett gyermek esetén a védelembe vétel elren-
delésérõl, az eseti gondnok kirendelésérõl és ezzel egyide-
jûleg az iskoláztatási támogatás összegének a települési
önkormányzat részére a kincstárban megnyitott családtá-
mogatási folyószámlára (a továbbiakban: családtámogatá-
si folyószámla) történõ utalásáról.
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(3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a (2) bekezdés
szerinti családtámogatási folyószámlán rendelkezésre álló
összeg felhasználását rendeletben szabályozza.

68/B. § (1) A települési önkormányzat jegyzõje – a
68/A. § szerinti esetet kivéve –

a) ha a gyermek veszélyeztetettsége elsõsorban elha-
nyagolása miatt áll fenn, és

b) a szülõ vagy más törvényes képviselõ a gyermek ve-
szélyeztetettségét az alapellátások önkéntes igénybevéte-
lével megszüntetni nem tudja vagy nem akarja, és

c) alappal feltételezhetõ, hogy a családi pótlék célzott
felhasználásával a gyermek fejlõdése a családi környezet-
ben biztosítható,
a védelembe vétellel egyidejûleg vagy a gyermek védelem-
be vételének fennállása során – a családi pótlék gyermek
után járó összegének 100%-a erejéig – a családi pótlék ter-
mészetbeni formában történõ nyújtásáról határozhat.

(2) A családi pótlék természetbeni formában történõ
nyújtása legfeljebb hat hónap idõtartamra, a döntést köve-
tõ második hónap elsõ napjával kezdõdõen rendelhetõ el.
A családi pótlék természetbeni formában történõ nyújtása
a feltételek fennállása esetén ismételten elrendelhetõ.

(3) Ha a védelembe vétel során felmerül a családi pótlék
természetbeni formában történõ nyújtásának szükségessé-
ge, ennek megvizsgálása érdekében a települési önkor-
mányzat jegyzõje megkeresi a gyermekjóléti szolgálatot.
A gyermekjóléti szolgálat a megkereséstõl számított 10
munkanapon belül tájékoztatja a települési önkormányzat
jegyzõjét vizsgálatának eredményérõl, és szükség szerint
javaslatot tesz a családi pótlék természetbeni formában
történõ nyújtására. Nem kell megkeresni a gyermekjóléti
szolgálatot, ha a gyermekjóléti szolgálat kezdeményezte
a családi pótlék természetbeni formában történõ nyújtását.

(4) Ha a védelembe vétel során a családi pótlék termé-
szetbeni formában történõ nyújtása válik szükségessé,
a települési önkormányzat jegyzõje – a gyermeket gondo-
zó szülõ, illetve a korlátozottan cselekvõképes gyermek
meghallgatását követõen, véleményük figyelembevételé-
vel, továbbá a gyermekjóléti szolgálat és szükség szerint
a 17. § (1) bekezdése szerinti jelzõrendszer tagjai javasla-
tának figyelembevételével – gondoskodik a családi pótlék
természetbeni formában történõ nyújtásához kapcsolódó
pénzfelhasználási terv elkészítésérõl.

(5) A pénzfelhasználási terv figyelembevételével a tele-
pülési önkormányzat jegyzõje egy határozatban dönt a csa-
ládi pótlék természetbeni formában történõ nyújtásáról, an-
nak mértékérõl, idõtartamáról és módjáról, védelembe nem
vett gyermek esetén a védelembe vétel elrendelésérõl,
az eseti gondnok kirendelésérõl, és ezzel egyidejûleg a ter-
mészetben nyújtott családi pótlék meghatározott összegé-
nek a családtámogatási folyószámlára történõ utalásáról.

68/C. § (1) A települési önkormányzat jegyzõje
a 68/A. § (2) bekezdése és a 68/B. § (5) bekezdése szerinti
határozatában a gyermek részére – figyelemmel korára,

egyéni szükségleteire és az ítélõképessége birtokában lévõ
gyermek véleményére – eseti gondnokot rendel ki.

(2) Egy eseti gondnok egyidejûleg legfeljebb tíz gyer-
mek vonatkozásában gondoskodhat a családi pótlék ter-
mészetbeni formában történõ biztosításáról.”

9. §

A Gyvt. 87. §-ának (4) bekezdésében a „családi pótlék,
iskoláztatási támogatás” szövegrész helyébe a „családi
pótlék” szöveg lép.

3. Egyes kapcsolódó törvények módosítása

10. §

(1) A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. tör-
vény 69. §-ának (2) bekezdésében a „családi pótlékból és
az iskoláztatási támogatásból” szövegrész helyébe a „csa-
ládi pótlékból”, a „családi pótlék, iskoláztatási támogatás”
szövegrész helyébe a „családi pótlék” szöveg lép.

(2) A tankönyvpiac rendjérõl szóló 2001. évi
XXXVII. törvény

a) 8. §-a (4) bekezdésének e) pontjában a „családi pót-
lékra” szövegrész helyébe az „iskoláztatási támogatásra”
szöveg,

b) 8. §-a (5) bekezdésének a) pontjában a „családi pótlék-
ra jogosultnak” szövegrész helyébe az „iskoláztatási támo-
gatásra jogosultnak” és az „a családi pótlékra” szövegrész
helyébe az „az iskoláztatási támogatásra” szöveg lép.

4. Záró rendelkezések

11. §

(1) Ez a törvény 2010. augusztus 30-án lép hatályba.
(2) Nem lép hatályba a gyermekek védelmérõl és

a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény,
valamint az egyes szociális tárgyú törvények módosításá-
ról szóló 2009. évi LXXIX. törvény 45. §-a.

(3) Annak a jogosultnak, akinek 2010. október 31-én
családi pótlékot folyósítanak, az ellátást – a feltételek
fennállása esetén – iskoláztatási támogatásként kell to-
vábbfolyósítani.

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

24. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2549



2010. évi LXIX. törvény
a kulturális örökség védelmérõl szóló

2001. évi LXIV. törvény módosításáról*

1. §

A kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi
LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 20. § (2) bekezdé-
se helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Régészeti feltárást a területileg illetékes megyei
múzeum (a fõvárosban a Budapesti Történeti Múzeum),
valamint a Magyar Nemzeti Múzeum és más régészeti
gyûjtõkörrel rendelkezõ múzeum, a régészeti tanszékkel
rendelkezõ egyetemek és a Magyar Tudományos Akadé-
mia Régészeti Intézete végezhetnek. Az ország területén
lévõ régészeti lelõhely tudományos terv szerinti komplex
feltárására a Magyar Nemzeti Múzeumnak elsõbbsége
van.”

2. §

A Kötv. 22. § (3) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(3) A területileg illetékes megyei múzeum (a fõváros-
ban a Budapesti Történeti Múzeum) és a beruházó a meg-
elõzõ feltárásra vonatkozóan írásbeli szerzõdést köt. A fel-
adatellátásba a területileg illetékes megyei múzeum
a gyûjtõterületében érintett, megyei múzeumi szervezet-
hez nem tartozó területi múzeumot kötelezõen bevonja.
A szerzõdésnek tartalmaznia kell a feltárás idõtartamát és
annak teljes költségét. A szerzõdés érvényességéhez a ha-
tóság jóváhagyása szükséges. A szerzõdés jóváhagyására
irányuló eljárásra a feltárási engedélyezés szabályait kell
megfelelõen alkalmazni. A feltárás engedélyezése egyben
a szerzõdés jóváhagyását is jelenti. A szerzõdésre egye-
bekben a polgári jog szabályai az irányadóak.”

3. §

(1) Ez a törvény a kihirdetését követõ hónap elsõ napján
lép hatályba.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a Kötv.
Mellékletében az 1. BUDAPEST VI. kerület 39. sorszám
alatt szereplõ, Teréz körút 51–53. címmel rendelkezõ,
Nyugati pályaudvar felvételi épületéhez tartozó „28224/9”
szövegrész helyébe a „28224/51” szövegrész lép.

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

* A törvényt az Országgyûlés a 2010. július 5-i ülésnapján fogadta el.

2010. évi LXX. törvény
az elõadó-mûvészeti szervezetek támogatásáról

és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló
2008. évi XCIX. törvény módosításáról*

1. §

(1) Az elõadó-mûvészeti szervezetek támogatásáról és
sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi
XCIX. törvény (a továbbiakban: Tv.) 10. § (2) bekezdése
az alábbi c) ponttal egészül ki:

[A II. kategóriába kell besorolni]
„c) a nemzeti és etnikai kisebbségi színházat, amely

évente legalább 100 elõadást tart, saját társulattal legalább
két bemutatót hoz létre, és a megtartott elõadások legalább
75%-a a színház saját elõadása.”

(2) A Tv. 10. § (4) bekezdése az alábbi c) ponttal egé-
szül ki:

[A IV. kategóriába kell besorolni]
„c) azt a máshova nem sorolt nemzeti és etnikai kisebb-

ségi színházat, amely évente legalább 20 színházi elõadást
tart vagy legalább évi 50 ezer fizetõ nézõje van, és leg-
alább egy bemutatót hoz létre.”

(3) A Tv. 10. § (5) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(5) Az V. kategóriába kell besorolni azt a szabadtéri
színházat, amely évente legalább 20 színházi elõadást tart
vagy legalább évi 50 ezer fizetõ nézõje van, és legalább
egy bemutatót hoz létre, valamint a máshova nem sorolt
nemzeti és etnikai kisebbségi színházat.”

2. §

Ez a törvény 2010. szeptember 1-jén lép hatályba.

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

2010. évi LXXI. törvény
a közoktatásról szóló

1993. évi LXXIX. törvény módosításáról**

1. §

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a to-
vábbiakban: Kt.) 8. §-ának (3) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

* A törvényt az Országgyûlés a 2010. július 5-i ülésnapján fogadta el.
** A törvényt az Országgyûlés a 2010. július 5-i ülésnapján fogadta el.
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„(3) Az alapfokú nevelés-oktatás szakasza az elsõ évfo-
lyamon kezdõdik, és a nyolcadik évfolyam végéig tart.
Az alapfokú nevelés-oktatás szakasza négy részre tagoló-
dik, melyek a következõk:

a) az elsõ évfolyamon kezdõdõ és a második évfolyam
végéig tartó bevezetõ,

b) a harmadik évfolyamon kezdõdõ és a negyedik évfo-
lyam végéig tartó kezdõ,

c) az ötödik évfolyamon kezdõdõ és a hatodik évfo-
lyam végéig tartó alapozó,

d) a hetedik évfolyamon kezdõdõ és a nyolcadik évfo-
lyam végéig tartó fejlesztõ

szakasz. A bevezetõ és a kezdõ szakaszban nem szak-
rendszerû oktatás folyik. A helyi tantervben meghatáro-
zottak szerint az alapozó szakasz kötelezõ és nem kötelezõ
tanórai foglalkozása idõkeretének legfeljebb ötven száza-
lékában nem szakrendszerû oktatás is folyhat, az alapozó
szakasz fennmaradó idõkeretében és a fejlesztõ szakasz-
ban szakrendszerû oktatás folyik.”

2. §

A Kt. 70 §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(3) Az elsõ évfolyamon félévkor és év végén, a második
évfolyamon félévkor szöveges minõsítéssel kell kifejezni,
hogy a tanuló kiválóan, jól vagy megfelelõen teljesített, il-
letve felzárkóztatásra szorul. A második évfolyam végén és
a magasabb évfolyamokon félévkor és év végén a tanuló ér-
tékelésére az iskola pedagógiai programja a (2) bekezdés-
ben meghatározottaktól eltérõ jelölés, illetõleg szöveges ér-
tékelés alkalmazását is elõírhatja. Ha az iskola nem alkal-
mazza az (1)–(2) bekezdésben meghatározottakat, de arra
iskolaváltás vagy továbbtanulás miatt szükség van, a szülõ
kérésére köteles a félévi és az év végi minõsítést osztályzat-
tal is elvégezni. Az iskola által alkalmazott jelölés, értékelés
érdemjegyre, osztályzatra való átváltásának szabályait a he-
lyi tantervben kell meghatározni. Az iskola pedagógiai
programja meghatározhatja azokat a tananyagokat, tantár-
gyakat, amelyekbõl a tanuló teljesítményét nem kell érté-
kelni, illetve minõsíteni, továbbá eltekinthet a magatartás és
szorgalom értékelésétõl, minõsítésétõl. A szakiskola peda-
gógiai programjában kell meghatározni, hogy a szakmai
elõkészítõ és szakmai alapozó oktatás, illetve a szakközép-
iskola pedagógiai programjában kell meghatározni, hogy
a szakmai orientáció és a szakmacsoportos alapozó oktatás
keretében elsajátított ismereteket hány tantárgy keretei kö-
zött értékelik és minõsítik, továbbá moduláris oktatás esetén
az egyes modulok értékelését és minõsítését.”

3. §

A Kt. 71. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A tanuló az iskola magasabb évfolyamába, illetve
szakképzési évfolyamába akkor léphet, ha az elõírt tanul-

mányi követelményeket sikeresen teljesítette. A tanuló
az elsõ évfolyamon csak abban az esetben utasítható évfo-
lyamismétlésre, ha a tanulmányi követelményeket az isko-
lából való igazolt és igazolatlan mulasztás miatt nem tudta
teljesíteni. Ha az iskola szakképzési évfolyamába való lé-
pés elõfeltétele az érettségi vizsga megléte, a tanuló akkor
is megkezdheti tanulmányait a szakképzési évfolyamon,
ha a vizsgát megkezdte, de nem fejezte be. Tanulmányait
azonban az adott évfolyamon csak akkor fejezheti be, ha
a tanítási év elsõ félévének utolsó napjáig az érettségi
bizonyítványt megszerezte.”

4. §

A Kt. 128. §-ának (19) és (20) bekezdései hatályukat
vesztik.

5. §

(1) Ez a törvény 2010. szeptember 1-jén lép hatályba.
(2) Azok az iskolák, amelyek a Kt. – e törvény 2. §-ával

megállapított – 70. § (3) bekezdésében foglaltak alapján
a tanulók teljesítményét már a 2010/2011. tanév második
félévétõl osztályzattal kívánják minõsíteni, értékelni,
2010. december 31-ig áttekintik pedagógiai programjukat
és – ha e törvény hatálybalépéstõl számított hatvan napon
belül a fenntartó hozzájárul a pedagógiai program jóváha-
gyására, bevezetésére vonatkozó általános elõírások alkal-
mazásától való eltéréshez – a szükséges változtatásokat át-
vezetik. Azok az iskolák, melyek az általános iskola
2–4. évfolyamán a szöveges minõsítést, értékelést alkal-
mazzák, az osztályzatra való átváltás szabályait helyi
tantervükbe 2010. december 31-ig építik be.

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

A Kormány 216/2010. (VII. 9.) Korm. rendelete
a Balassi Intézet létrehozásáról szóló 309/2006.

(XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meg-
állapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány
35. § (1) bekezdés a)–b) pontjában meghatározott feladat-
körében eljárva a következõket rendeli el:

1. §

A Balassi Intézet létrehozásáról szóló 309/2006.
(XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet)
1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
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„1. § A Kormány felismerve annak szükségességét,
hogy

a) a nemzeti együttmûködés rendszerében a nemzetpo-
litikai prioritásoknak hatékony képviseletet és stratégiai-
lag összehangolt kommunikációt kell biztosítani,

b) a magyarság jó hírének eljuttatása a nemzetek kö-
zösségéhez, közös értékeink hazai és nemzetközi megis-
mertetése, a tudatos, értékorientált országkép-építés, a ha-
táron inneni és túli magyarság kulturális értékeinek és kap-
csolatainak ápolása, fejlesztése, a magyar–magyar
kapcsolatok folyamatos fejlesztése elsõdleges nemzeti
érdek,

c) az országkép-építés összetett tevékenység, amely
magyarságpolitikai, stratégiai kommunikációs, kulturális,
kulturális-diplomáciai, külpolitikai, turisztikai, befektetést
ösztönzõ, innovációs, valamint oktatási-tudományos fel-
adatok egymástól el nem választható egységét jelenti,

d) az a)–c) pontban foglaltak biztosítása érdekében
operatív, megfelelõ tudásközpontra és infrastruktúrára van
szükség,
az ezzel összefüggõ egyes állami feladatok ellátására létre-
hozza a Balassi Intézetet.”

2. §

(1) A Rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A Balassi Intézet központi hivatal. A Balassi Inté-
zetnek a központi államigazgatási szervekrõl, valamint
a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
törvény szerinti irányítását – a 2. § (5)–(6) bekezdésében,
valamint az 5. §-ban foglaltak szerint – a közigazgatási és
igazságügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter)
látja el.”

(2) A Rendelet 2. §-a következõ (5)–(7) bekezdéssel
egészül ki:

„(5) A Balassi Intézet külföldi magyar intézetek igazga-
tásáért felelõs szervezeti egysége vezetõjének kinevezése
a kultúráért felelõs miniszterrel, valamint a külpolitikáért
felelõs miniszterrel lefolytatott elõzetes egyeztetést
követõen történik.

(6) A Balassi Intézet külföldi magyar intézetek igazga-
tásáért felelõs szervezeti egysége a tevékenységének vég-
zése során szorosan együttmûködik a kultúráért felelõs mi-
niszterrel, valamint a külpolitikáért felelõs miniszterrel.

(7) A Balassi Intézet fõigazgatója – a miniszter átruhá-
zott hatáskörében eljárva – szakmai felügyeleti jogot gya-
korol a Hungarofest Nonprofit Kft., a Millenáris Nonprofit
Kft. és a Design Terminál Nonprofit Kft. tevékenysége fe-
lett. A szakmai felügyelet tartalmát az egyes miniszterek,
valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat-
és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet
120. § c) pontja szerint megkötött megállapodás rögzíti.”

3. §

A Rendelet a következõ 2/A. §-sal egészül ki:
„2/A. § (1) Az országkép-építés stratégiai irányai meg-

határozásának elõsegítése, valamint a Balassi Intézet szak-
mai tevékenysége hatékonyságának növelése érdekében,
Szakmai Tanácsadó Testület (a továbbiakban: Testület)
mûködik közre.

(2) A Testület tagjai
a) a miniszter által delegált négy,
b) a nemzeti erõforrás miniszter által delegált kettõ,
c) a külügyminiszter által delegált egy,
d) a nemzetgazdasági miniszter által delegált egy,
e) a nemzeti fejlesztési miniszter által delegált egy,
f) a vidékfejlesztési miniszter által delegált egy, valamint
g) a honvédelmi miniszter által delegált egy

képviselõ.
(3) A Testület vezetõjét a miniszter nevezi ki a miniszter

által delegált képviselõk közül.
(4) A Testület ügyrendjét saját maga határozza meg,

amelyet a miniszter hagy jóvá.
(5) A Testület minden év június 30. napjáig tájékoztatót

készít a Kormány részére a Balassi Intézet által elkészített
tárgyévi tevékenységrõl szóló beszámolóról, valamint vé-
leményezi a Balassi Intézet tárgyévet követõ évre vonat-
kozó alaptevékenységébe tartozó feladatai körében
tervezett intézkedésekeit.

(6) A Testület a tevékenységérõl negyedévente beszá-
mol a miniszternek, a nemzeti erõforrás miniszternek, va-
lamint a külügyminiszternek.”

4. §

(1) A Rendelet 3. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze he-
lyébe a következõ szöveg lép:

„A Balassi Intézet alaptevékenysége keretében, a magyar-
ság jó hírének a nemzetek közösségéhez való eljuttatása, kö-
zös értékeink hazai és nemzetközi megismertetése, a tudatos,
értékorientált országkép-építés, a külpolitikai érdekek, a ha-
táron inneni és túli magyarság kulturális értékeinek és kap-
csolatainak ápolása, fejlesztése érdekében – a külföldi ma-
gyar intézetek útján – ellátja az alábbi feladatokat:”

(2) A Rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

(A Balassi Intézet alaptevékenysége keretében, a magyar-
ság jó hírének a nemzetek közösségéhez való eljuttatása, kö-
zös értékeink hazai és nemzetközi megismertetése, tudatos,
értékorientált országkép-építés, a külpolitikai érdekek, a ha-
táron inneni és túli magyarság kulturális értékeinek és kap-
csolatainak ápolása, fejlesztése érdekében – a külföldi ma-
gyar intézetek útján – ellátja az alábbi feladatokat:)

„b) figyelemmel kíséri az országok kulturális, oktatási
és tudományos életét, az egyetemes magyar érdekekhez és
kultúrához való viszonyát, tapasztalatairól rendszeresen
tájékoztatja az érdekelt minisztériumokat és más hazai
intézményeket;”
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(3) A Rendelet 3. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

(A Balassi Intézet alaptevékenysége keretében, a ma-
gyarság jó hírének a nemzetek közösségéhez való eljutta-
tása, közös értékeink hazai és nemzetközi megismertetése,
tudatos, értékorientált országkép-építés, a külpolitikai ér-
dekek, a határon inneni és túli magyarság kulturális érté-
keinek és kapcsolatainak ápolása, fejlesztése érdekében –
a külföldi magyar intézetek útján – ellátja az alábbi
feladatokat:)

„d) segítséget nyújt a magyarság jó hírének határon túli
megalapozásához és fejlesztéséhez, részt vesz a magyar
kultúra külföldi terjesztésére irányuló tevékenység fejlesz-
tési irányelveinek és programjának a kidolgozásában;”

(4) A Rendelet 3. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

(A Balassi Intézet alaptevékenysége keretében, a ma-
gyarság jó hírének a nemzetek közösségéhez való eljutta-
tása, közös értékeink hazai és nemzetközi megismertetése,
tudatos, értékorientált országkép-építés, a külpolitikai ér-
dekek, a határon inneni és túli magyarság kulturális érté-
keinek és kapcsolatainak ápolása, fejlesztése érdekében –
a külföldi magyar intézetek útján – ellátja az alábbi
feladatokat:)

„g) közremûködik a határon túli magyarok és az anya-
ország közötti kulturális, oktatási kapcsolatok ápolásában,
elõsegíti magyar nemzeti identitásuk megõrzését;”

(5) A Rendelet 3. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

(A Balassi Intézet a határon túli magyar hallgatók ma-
gyarországi tanulmányainak elõsegítése érdekében szak-
kollégiumi rendszert tart fenn és mûködtet, amely útján
ellátja az alábbi feladatokat:)

„c) a magyar felsõoktatás külföldi népszerûsítésével és
a határon túli magyar felsõoktatással kapcsolatos kutatási
feladatokat végez.”

5. §

A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) A külföldi magyar intézetek az országkép-építést és
a magyarság jó hírének a terjesztését, valamint ezen belül
kulturális, tudományos és oktatási célokat szolgáló intéz-
mények, amelyek irányítását a miniszter – a (2) bekezdés-
ben meghatározottak vonatkozásában a külügyminiszter-
rel együttmûködve – a Balassi Intézet útján látja el.”

6. §

A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) A külföldi magyar intézet alapításáról, megszünte-
tésérõl, típusa megváltoztatásáról vagy fiókintézet létesí-
tésérõl, megszüntetésérõl a Magyar Köztársaság Kormá-

nya a miniszternek a külügyminiszterrel közös – a nemzeti
erõforrás miniszterrel, a nemzetgazdasági miniszterrel, va-
lamint a nemzeti fejlesztési miniszterrel egyeztetett –
javaslata alapján dönt.”

7. §

A Rendelet
a) 4. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében, 4. § (2) bekez-

dés b) pont 1. alpontjában a „külföldi kulturális intézet” szö-
vegrész helyébe a „külföldi magyar intézet” szöveg,

b) 4. § (2) bekezdés a) pontjában, 7. § (4) bekezdés
a) pontjában a „külföldi kulturális intézetek” szövegrész
helyébe a „külföldi magyar intézetek” szöveg,

c) 5. § (2) bekezdésében a „Külföldi kulturális intézet”
szövegrész helyébe a „Külföldi magyar intézet” szöveg,

d) 7. § (5) bekezdésében a „külföldi kulturális intézet-
ben” szövegrész helyébe a „külföldi magyar intézetben”
szöveg, a „külföldi kulturális intézetekben” szövegrész
helyébe a „külföldi magyar intézetekben” szöveg
lép.

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba és
a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Navracsics Tibor s. k.,
miniszterelnök-helyettes

UTASÍTÁS

A nemzeti erõforrás miniszter
2/2010. (VII. 8.) NEFMI utasítása

a Nemzeti Erõforrás Minisztérium szervezeti
és mûködési rendjének ideiglenes meghatározásáról

A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 49. § (1) be-
kezdésében és a központi államigazgatási szervekrõl, va-
lamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról
szóló 2010. évi XLIII. törvény 60. § (2) bekezdésében fog-
lalt jogkörömben – a közigazgatási és igazságügyi minisz-
ter jóváhagyása alapján – a következõ utasítást adom ki:

1. §

(1) A Nemzeti Erõforrás Minisztérium (a továbbiakban:
minisztérium) szervezeti és mûködési rendjét – a miniszté-
rium új szervezeti és mûködési szabályzatának hatálybalé-
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péséig terjedõ idõre – az 1. mellékletben foglaltak szerint
szabályozom.

(2) Ha ez az utasítás eltérõen nem rendelkezik, a minisz-
térium szervezeti és mûködési rendjére

a) az Egészségügyi Minisztérium Szervezeti és Mûkö-
dési Szabályzatáról szóló 5/2008. (HÉ 44.) EüM utasítást
(a továbbiakban: EüM SZMSZ),

b) az Önkormányzati Minisztérium Szervezeti és Mû-
ködési Szabályzatának kiadásáról szóló 5/2008. (HÉ 39.)
ÖM utasítást (a továbbiakban: ÖM SZMSZ),

c) a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szervezeti és
Mûködési Szabályzatának kiadásáról szóló 20/2008. (HÉ
48.) SZMM utasítást (a továbbiakban: SZMM SZMSZ),

d) az Oktatási és Kulturális Minisztérium Szervezeti és
Mûködési Szabályzatának kiadásáról szóló 3/2009. (IX.
4.) OKM utasítást (a továbbiakban: OKM SZMSZ)
kell megfelelõen alkalmazni.

(3) A (2) bekezdésben foglalt miniszteri utasítások egy-
másnak ellentmondó vagy párhuzamos rendelkezései ese-
tén az EüM SZMSZ vonatkozó rendelkezését kell
alkalmazni.

2. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

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

Jóváhagyom:

Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter

1. melléklet a 2/2010. (VII. 8.) NEFMI utasításhoz

A Nemzeti Erõforrás Minisztérium
szervezeti és mûködési rendje

1. A minisztériumban
a) parlamenti államtitkár,
b) egészségügyért felelõs államtitkár,
c) szociális, család- és ifjúságügyért felelõs államtitkár,
d) oktatásért felelõs államtitkár,
e) kultúráért felelõs államtitkár,
f) sportért felelõs államtitkár és
g) közigazgatási államtitkár

mûködik.

2. A minisztériumban
a) egészségpolitikáért felelõs helyettes államtitkár,
b) egészségügyi koordinációért és EU-ügyekért felelõs

helyettes államtitkár,
c) szociálpolitikáért felelõs helyettes államtitkár,
d) közoktatásért felelõs helyettes államtitkár,
e) felsõoktatásért felelõs helyettes államtitkár,

f) kultúrpolitikáért felelõs helyettes államtitkár,
g) sportpolitikáért felelõs helyettes államtitkár,
h) jogi, személyügyi és nemzetközi helyettes államtitkár és
i) gazdasági ügyekért felelõs helyettes államtitkár

mûködik.

3. A miniszter közvetlenül irányítja
a) az EüM SZMSZ szerinti Belsõ Ellenõrzési Szervezeti

Egységet,
b) az SZMM SZMSZ szerinti Ellenõrzési Osztályt és
c) az OKM SZMSZ szerinti Ellenõrzési Fõosztályt.

4. A parlamenti államtitkár közvetlenül irányítja
a) az EüM SZMSZ szerinti Parlamenti Titkárságot,
b) az SZMM SZMSZ szerinti Parlamenti Titkárságot

(Osztály) és
c) az OKM SZMSZ szerinti Parlamenti Titkárságot.

5. A közigazgatási államtitkár vezeti a minisztérium hi-
vatali szervezetét és igazgatási irányítást gyakorol a mi-
nisztérium helyettes államtitkárainak tevékenysége felett.

6. A közigazgatási államtitkár közvetlenül irányítja
a) a jogi, személyügyi és nemzetközi helyettes államtit-

kár és
b) a gazdasági ügyekért felelõs helyettes államtitkár

tevékenységét.

7. Az egészségügyért felelõs államtitkár szakmai irányí-
tást gyakorol az egészségpolitikáért felelõs helyettes állam-
titkár és az egészségügyi koordinációért és EU-ügyekért fe-
lelõs helyettes államtitkár felett és ennek érdekében, a mi-
niszter által átruházott hatáskörben utasítást adhat számuk-
ra, továbbá irányítja az EüM SZMSZ szerinti Egészségügyi
Tudományos Tanács Titkársági Osztálya tevékenységét.

8. A szociális, család- és ifjúságügyért felelõs államtit-
kár szakmai irányítást gyakorol a szociálpolitikáért felelõs
helyettes államtitkár felett és ennek érdekében, a miniszter
által átruházott hatáskörben utasítást adhat számára.

9. Az oktatásért felelõs államtitkár szakmai irányítást
gyakorol a közoktatásért felelõs helyettes államtitkár és a
felsõoktatásért felelõs helyettes államtitkár felett és ennek
érdekében, a miniszter által átruházott hatáskörben utasítást
adhat számukra, továbbá irányítja az Oktatási Jogok Bizto-
sának Titkárságát és oktatási feladatai tekintetében az OKM
SZMSZ szerinti Határon Túli Magyarok Titkárságát, vala-
mint az informatikai feladatok tekintetében az OKM
SZMSZ szerinti Közigazgatási Koordinációs Fõosztályt.

10. A kultúráért felelõs államtitkár szakmai irányítást
gyakorol a kultúrpolitikai helyettes államtitkár felett és en-
nek érdekében, a miniszter által átruházott hatáskörben
utasítást adhat számára, és irányítja a kulturális feladatai
tekintetében az OKM SZMSZ szerinti Határon Túli Ma-
gyarok Titkárságát, valamint az informatikai feladatok te-
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kintetében az OKM SZMSZ szerinti Közigazgatási Koor-
dinációs Fõosztályt.

11. A sportért felelõs államtitkár szakmai irányítást gya-
korol a sportpolitikáért felelõs helyettes államtitkár felett
és ennek érdekében, a miniszter által átruházott hatáskör-
ben utasítást adhat számára.

12. A helyettes államtitkárok a minisztérium szervezeti
egységeinek szakmai tevékenységét a következõk szerint
irányítják:

a) az egészségpolitikáért felelõs helyettes államtitkár
irányítja az EüM SZMSZ szerinti

aa) a – b) pont bb) alpontjában foglaltak kivételével – az
Egészségpolitikai Fõosztály,

ab) Gyógyszerészeti és Orvostechnikai Fõosztály,
ac) Népegészségügyi Fõosztály és
ad) Fejlesztéspolitikai és Stratégiai-elemzési Fõosztály,

b) az egészségügyi koordinációért és EU ügyekért fele-
lõs helyettes államtitkár irányítja az EüM SZMSZ szerinti

ba) Nemzetközi és Európai Ügyek Fõosztálya,
bb) Egészségpolitikai Fõosztály ágazati humán erõfor-

rás stratégiai feladatainak és
bc) Intézményfelügyeleti Fõosztály;

c) a szociálpolitikáért felelõs helyettes államtitkár irá-
nyítja az SZMM SZMSZ szerinti

ca) Pénzbeli Ellátási és Nyugdíjbiztosítási Fõosztály,
cb) Családi és Szociális Szolgáltatások Fõosztálya,
cc) Gyermek- és Ifjúságvédelmi Fõosztály,
cd) Fogyatékosságügyi és Rehabilitációs Fõosztály,
ce) Esélyegyenlõségi Fõosztály,
cf) Nemzeti Kábítószerügyi Koordinációs Igazgatóság

(Osztály),
cg) Idõsügyi Titkárság (Osztály),
ch) a szociális ágazatot érintõ feladatok tekintetében az

Európai Uniós és Nemzetközi Fõosztály,
ci) a szociális ágazatot érintõ tervezési és fejlesztési fel-

adatok, valamint az elemzési, kutatáskoordinációs és in-
formációs fejlesztési feladatok tekintetében a Tervezési és
Fejlesztési Fõosztály és

cj) Rehabilitációs Projektiroda (Osztály);

d) a közoktatásért felelõs helyettes államtitkár irányítja
az OKM SZMSZ szerinti

da) Közoktatási Fõosztály,
db) Nemzetiségi Fõosztály,
de) oktatási feladatai tekintetében az Esélyegyenlõségi

Fõigazgatóság és
df) az oktatási ágazatot érintõ feladatok tekintetében a

Közigazgatási Koordinációs Fõosztály Statisztikai
Osztályának;

e) a felsõoktatásért felelõs helyettes államtitkár irányítja
az OKM SZMSZ szerinti

ea) Felsõoktatási Fõosztály,
eb) Tudománypolitikai Fõosztály,

ec) az oktatási ágazatot érintõ feladatai tekintetében a
Nemzetközi Koordinációs Fõosztály,

ed) az oktatási ágazatot érintõ feladatai tekintetében a
Kulturális és Oktatási Szakdiplomáciai Fõosztály és

ef) Európai Uniós Kapcsolatok Fõosztálya Oktatási
Ügyek Osztálya;

f) a kultúráért felelõs helyettes államtitkár irányítja az
OKM SZMSZ szerinti

fa) Kulturális Örökségvédelmi és Koordinációs Fõosz-
tály,

fb) Mûvészeti Fõosztály,
fc) Közmûvelõdési Fõosztály,
fd) a Közgyûjteményi Fõosztály,
fe) a 9. pontban, valamint a 12. pont df) alpontjában sza-

bályozott feladatok kivételével Közigazgatási Koordináci-
ós Fõosztály,

ff) a kulturális ágazatot érintõ feladatok tekintetében a
Nemzetközi Koordinációs Fõosztály,

fg) a kulturális ágazatot érintõ feladatai tekintetében a
Kulturális és Oktatási Szakdiplomáciai Fõosztály,

fh) Európai Uniós Kapcsolatok Fõosztálya Kulturális
Ügyek Osztálya és

fi) a kulturális feladatai tekintetében az Esélyegyenlõsé-
gi Fõigazgatóság Esélyegyenlõségi Kulturális Osztály;

g) a sportpolitikáért felelõs helyettes államtitkár irányít-
ja az ÖM SZMSZ szerinti

ga) Sportigazgatási Fõosztály és
gb) Sportszakmai Fõosztály;

h) a jogi, személyügyi és nemzetközi helyettes államtit-
kár irányítja

ha) az EüM SZMSZ szerinti
i) Jogi, Közigazgatási és Kormányzati Koordináci-
ós Fõosztály,
ii) Humánpolitikai Fõosztály és
iii) a Gazdasági Igazgatóság Dokumentációs Osztá-
lya;

hb) az SZMM SZMSZ szerinti
i) Jogi Fõosztály, ezen belül: a Szociális Jogi Osz-
tály, és a szociális ágazatot érintõ feladatai tekinte-
tében az Általános Jogi Osztály,
ii) Humánpolitikai Fõosztály és
iii) Közigazgatási Koordinációs Fõosztály;

hc) az OKM SZMSZ szerinti
i) Igazgatási Fõosztály Szervezési Osztály,
Koordinációs és Szervezetfejlesztési Osztály, Ügy-
kezelési Osztály,
ii) az ügyfélszolgálati feladatok kivételével a Jogi
Fõosztály és
iii) Közszolgálati Fõosztály;

i) a gazdasági ügyekért felelõs helyettes államtitkár irá-
nyítja

ia) az EüM SZMSZ szerinti
i) Költségvetési Fõosztály és
ii) a dokumentációs feladatok kivételével a Gazda-
sági Igazgatóság;
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ib) az SZMM SZMSZ szerinti
i) Gazdasági Fõosztály és
ii) Intézményfelügyeleti Osztály;

ic) az OKM SZMSZ szerinti
i) Költségvetési Fõosztály,
ii) Közgazdasági és Fejlesztési Fõosztály,
iii) Beruházási Fõosztály és
iv) Gazdálkodási Fõosztály;

j) a Miniszteri Kabinet vezetõje irányítja
ja) az EüM SZMSZ szerinti

i) Tájékoztatási, Érdekegyeztetési és Civil Kapcso-
latok Osztálya
ii) Sajtó Osztály,
iii) Stratégiai Tanácsadó Iroda és
iv) Szakmai Programkoordinációs Iroda;

jb) az SZMM SZMSZ szerinti
i) Sajtó Titkárság (Osztály) és
ii) Lakossági Tájékoztatási és Tanácsadási Osztály;

jc) az OKM SZMSZ szerinti
i) Sajtóiroda,
ii) Társadalmi és Civil Kapcsolatok Titkársága és
iii) az ügyfélszolgálati feladatok tekintetében a Jogi
Fõosztály

tevékenységét.

13. Az 1–2. pontban meghatározott állami vezetõk tevé-
kenységének ellátását titkárság segíti.

14. Az EüM SZMSZ alapján
a) az egészségpolitikai szakállamtitkárt megilletõ kiad-

mányozási jogköröket
aa) az egészségpolitikai, gyógyszerészeti és orvostech-

nikai feladatok tekintetében az egészségpolitikáért felelõs
helyettes államtitkár,

ab) az ágazati humán erõforrás stratégiai feladatok te-
kintetében az egészségügyi koordinációért és EU-ügye-
kért felelõs helyettes államtitkár;

b) a jogi és koordinációért felelõs szakállamtitkárt meg-
illetõ kiadmányozási jogköröket

ba) a hivatali egységek összehangolt mûködésével, va-
lamint a kormányzati döntés-elõkészítési feladatok tekin-
tetében a közigazgatási államtitkár,

bb) a kormányzati döntés-elõkészítéssel össze nem füg-
gõ jogi feladatok tekintetében a jogi, személyügyi és nem-
zetközi helyettes államtitkár,

bc) nemzetközi és Európa-ügyi feladatok tekintetében
az egészségügyi koordinációért és EU-ügyekért felelõs he-
lyettes államtitkár,

bd) az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási
Hivatal szakmai irányításával kapcsolatos feladatkörében
az egészségügyért felelõs államtitkár;

c) a közgazdasági szakállamtitkárt megilletõ kiadmá-
nyozási jogköröket

ca) a költségvetési-gazdálkodási, állami vagyonkezelé-
si, ágazati és belsõ informatikai feladatok tekintetében a
gazdasági ügyekért felelõs helyettes államtitkár,

cb) a fejlesztéspolitikai feladatok tekintetében az egész-
ségpolitikáért felelõs helyettes államtitkár,

cc) a gyógyító intézmények felügyeletével kapcsolatos
feladok tekintetében az egészségügyi koordinációsért és
EU-ügyekért felelõs helyettes államtitkár,

cd) az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet és a Struk-
turális Alapok Programiroda tevékenységének szakmai
irányításával kapcsolatos feladatai tekintetében az egész-
ségpolitikáért felelõs helyettes államtitkár
gyakorolja.

15. Az SZMM SZMSZ alapján
a) az általános jogkörû államtitkárt megilletõ kiadmá-

nyozási jogköröket
aa) a hivatal mûködését érintõ és a személyügyi felada-

tok tekintetében a közigazgatási államtitkár,
ab) egyéb feladatai tekintetében a parlamenti államtitkár;

b) a szociálpolitikai és esélyegyenlõségi területért fele-
lõs államtitkárt megilletõ kiadmányozási jogköröket

ba) a lakossági tájékoztatási feladatok tekintetében a
miniszteri kabinetfõnök,

bb) a kábítószer-megelõzési és kábítószerügyi koordi-
nációs, és az idõsügyi feladatok tekintetében a szociálpoli-
tikáért felelõs helyettes államtitkár;

c) a szociálpolitikai szakállamtitkárt megilletõ kiadmá-
nyozási jogköröket a szociál-, család- és nyugdíjpolitikai,
valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok tekinteté-
ben a szociálpolitikáért felelõs helyettes államtitkár;

d) az esélyegyenlõségi szakállamtitkárt megilletõ kiad-
mányozási jogköröket a gyermek- és ifjúságpolitikai, az
esélyegyenlõségi, a fogyatékosságügyi és foglalkozási re-
habilitációs feladatok tekintetében a szociálpolitikáért
felelõs helyettes államtitkár;

e) a koordinációs szakállamtitkárt megilletõ kiadmá-
nyozási jogköröket

ea) a hivatali egységek összehangolt mûködésével, va-
lamint a kormányzati döntés-elõkészítési feladatok tekin-
tetében a közigazgatási államtitkár,

eb) a kormányzati döntés-elõkészítéssel össze nem füg-
gõ jogi feladatok tekintetében a jogi, személyügyi és nem-
zetközi helyettes államtitkár,

ec) nemzetközi és európai uniós feladatok tekintetében
a szociálpolitikáért felelõs helyettes államtitkár
gyakorolja.

16. Az OKM SZMSZ alapján
a) a koordinációs szakállamtitkárt megilletõ kiadmá-

nyozási jogköröket
aa) az Elsõ Rész I. 3. 8. alpont tekintetében a közigazga-

tási államtitkár,
ab) a 4. számú melléklet A) és C) része tekintetében a

kultúráért felelõs helyettes államtitkár,
ac) a 4. számú melléklet B) része tekintetében a jogi,

személyügyi és nemzetközi helyettes államtitkár;
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b) az államtitkárt a 4. számú melléklet A) része alapján
megilletõ kiadmányozási jogköröket az oktatásért felelõs
államtitkár;

c) a közoktatási szakállamtitkárt a 4. számú melléklet
A) és B) része alapján megilletõ kiadmányozási jogkörö-
ket a közoktatásért felelõs helyettes államtitkár;

d) a felsõoktatási és tudományos szakállamtitkárt a 4.
számú melléklet alapján megilletõ kiadmányozási jogkö-
röket a felsõoktatásért felelõs helyettes államtitkár;

e) a kulturális szakállamtitkárt a 4. számú melléklet
alapján megilletõ kiadmányozási jogköröket a kultúrpoli-
tikáért felelõs helyettes államtitkár
gyakorolja.

17. Az ÖM SZMSZ alapján a sportszakállamtitkárt
megilletõ kiadmányozási jogköröket a sportért felelõs ál-
lamtitkár gyakorolja.

18. A közigazgatási államtitkár kiadmányoz mindazok-
ban az ügyekben, amelyekben a kiadmányozásra jogosult
személye nem állapítható meg.

19. Egyebekben az 1. § (2) bekezdésében foglalt mi-
niszteri utasítások alapján a szakállamtitkárokat megilletõ
irányítási feladatokat a helyettes államtitkárok gyakorol-
ják az irányításuk alá tartozó szervezeti egységek feladatai
tekintetében.

20. A miniszter akadályoztatása esetén a kiadmányozási
jogkört

a) az EüM SZMSZ
aa) 44. § (2) bekezdés a) pontja szerinti, a köztársasági

elnök és az Országgyûlés tisztségviselõi részére küldött
ügyiratok tekintetében a parlamenti államtitkár, a Kor-
mány tagjai, az Alkotmánybíróság elnöke, a Legfelsõbb
Bíróság elnöke, a Legfõbb Ügyész, az országgyûlési bizto-
sok, az Állami Számvevõszék elnöke részére küldött ügy-
iratok, valamint a kormány elé benyújtandó elõterjesz-
tések tekintetében a közigazgatási államtitkár,

ab) 44. § (2) bekezdés b) és d) pontja szerinti ügyiratok
tekintetében a közigazgatási államtitkár,

ac) a 44. § (2) bekezdés c) pontja szerinti ügyiratok te-
kintetében a parlamenti államtitkár;

b) az SZMM SZMSZ
ba) 63. § (2) bekezdés a)–b) és d) pontja szerinti ügyira-

tok, valamint a Kormány elé benyújtandó elõterjesztések
tekintetében a közigazgatási államtitkár,

bb) 63. § (2) bekezdés c) pontja szerinti ügyiratok tekin-
tetében a parlamenti államtitkár;

c) az ÖM SZMSZ 2. függelékének 8.3. pont d)–e) al-
pontjában, 19.1. pont f) alpontjában, 21.5. pont g) alpont-
jában, valamint 22.8. pont b) alpontjában hivatkozott mi-
niszteri hatáskörök tekintetében a sportért felelõs
államtitkár;

d) OKM SZMSZ Elsõ Rész I/1.8. pont
da) a) pontja tekintetében, az Országgyûlés és bizottsá-

gai munkájában történõ részvétellel kapcsolatos ügyiratok
tekintetében a parlamenti államtitkár, a Kormány munká-
jában történõ részvétellel kapcsolatos ügyiratok tekinte-
tében a közigazgatási államtitkár,

db) b)–c) pontja tekintetében az ágazatilag érintett ál-
lamtitkár,

dc) d) pontja tekintetében a Nemzeti Kulturális Alaphoz
kapcsolódóan a kultúráért felelõs államtitkár, egyebekben
a közigazgatási államtitkár,

dd) e)–f) pontja tekintetében a közigazgatási államtit-
kár,

de) g) pontja tekintetében az ágazatilag érintett államtit-
kár,

df) h) pontja tekintetében az oktatásért felelõs államtit-
kár,

dg) i) pontja tekintetében a kultúráért felelõs államtitkár
gyakorolja.

KÖZLEMÉNYEK

Közlemény a helyi önkormányzatok
2010. évi közmûvelõdési érdekeltségnövelõ

támogatásáról

A helyi önkormányzatok könyvtári és közmûvelõdési
érdekeltségnövelõ támogatásáról szóló 4/2004. (II. 20.)
NKÖM rendelet alapján a közmûvelõdési támogatások

Sor-
szám

Település neve
Támogatás

összege
(ezer Ft)

Baranya megye

1. Baranya Megyei Önkormányzat
a) Pécsi Kulturális Központ,
b) Pécsi Ifjúsági Központ

2492

2. Alsómocsolád 1027

3. Bánfa 454

4. Drávafok 187

5. Kovácsszénája 1121

6. Mánfa 311

7. Merenye 149

8. Nagynyárád 311

9. Pécs 2842

10. Pécsvárad 267

11. Romonya 156

12. Tormás 187
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Sor-
szám

Település neve
Támogatás

összege
(ezer Ft)

Bács-Kiskun megye

1. Akasztó 62

2. Bugac 467

3. Császártöltés 841

4. Csengõd 374

5. Csikéria 747

6. Fülöpháza 311

7. Jakabszállás 747

8. Jánoshalma 187

9. Jászszentlászló 62

10. Kalocsa 585

11. Kiskunhalas 93

12. Kiskunmajsa 311

13. Kisszállás 1083

14. Kunfehértó 125

15. Madaras 280

16. Mélykút
a) Alkotóház, b) Mûvelõdési Ház

859

17. Móricgát 187

18. Szakmár 50

19. Tiszaalpár 498

20. Tiszakécske 510

21. Tiszaug 62

22. Zsana 747

Békés megye

1. Békés 187

2. Békéscsaba
a) Békéscsabai Kulturális Központ,
b) Gerlai Általános Mûvelõdési Központ

1557

3. Csabacsûd 62

4. Doboz 125

5. Elek 187

6. Gyomaendrõd 249

7. Kétegyháza 934

8. Kétsoprony 187

9. Köröstarcsa 31

10. Mezõberény 156

11. Mezõhegyes 639

Vésztõ 62

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

1. Abaújlak 125

2. Abaújszántó 934

Sor-
szám

Település neve
Támogatás

összege
(ezer Ft)

3. Alsózsolca 125

4. Bánréve 280

5. Bodrogkeresztúr 125

6. Borsodnádasd 2844

7. Borsodszentgyörgy 62

8. Bõcs 695

9. Bükkaranyos 249

10. Damak 75

11. Erdõhorváti 31

12. Forró 1454

13. Füzér 187

14. Gesztely 44

15. Háromhuta 44

16. Hidasnémeti 560

17. Kazincbarcika 374

18. Kisgyõr 269

19. Kondó 199

20. Köröm 151

21. Mályi 187

22. Megyaszó 374

23. Méra 467

24. Mezõkövesd 374

25. Miskolc
a) Diósgyõri Ady Endre Kulturális
és Szabadidõ Központ,
b) Ifjúsági és Szabadidõ Ház,
c) Gömbölyi Közösségi Ház,
d) Hejõcsabai Gárdonyi Géza Mûvelõdési
Ház,
e) Bányász Kulturális Egyesület,
f) Vasutasok Vörösmarty Mûvelõdési Háza,
g) Bartók Béla Mûvelõdési Ház Egyesület

1245

26. Múcsony 187

27. Nyékládháza 358

28. Ózd 1245

29. Prügy 934

30. Radostyán 137

31. Rátka 249

32. Sajóbábony 62

33. Sajóivánka 156

34. Sajókaza 2844

35. Sajólád 125

36. Sajószentpéter 311

37. Sajóvámos 342
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Sor-
szám

Település neve
Támogatás

összege
(ezer Ft)

38. Sárospatak 1245

39. Sátoraljaújhely 1522

40. Szendrõ 374

41. Szerencs 501

42. Szirmabesenyõ 623

43. Taktaharkány
a) Mûvelõdési Ház,
b) Könyvtár

280

44. Taktakenéz 85

45. Taktaszada 560

46. Tállya 778

47. Telkibánya 78

48. Tiszakarád 1027

49. Tiszaújváros 1868

50. Tokaj 187

51. Vadna 125

52. Vizsoly 467

Csongrád megye

1. Apátfalva 1121

2. Ásotthalom 1016

3. Balástya 467

4. Csanádalberti 374

5. Csengele 747

6. Csongrád 623

7. Eperjes 560

8. Forráskút 560

9. Földeák 598

10. Királyhegyes 280

11. Mórahalom 934

12. Ruzsa 560

13. Sándorfalva 498

14. Szeged
a) Heller Ödön Mûvelõdési Ház,
b) Tömörkény I. Mûvelõdési Ház,
c) Kecskési Mûvelõdési Ház,
d) Petõfi-telepi Mûvelõdési Ház,
e) Bálint S. Mûvelõdési Ház,
f) Petõfi Mûvelõdési Ház,
g) Móricz Zsigmond Mûvelõdési Ház,
h) Százszorszép Gyermekház,
i) Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft.,
j) Szegedi Vadaspark

2844

15. Szentes
a) Szentesi Mûvelõdési Központ,
b) Lajtha László Alapfokú Mûvészeti Iskola
és Hangverseny Központ

1743

Sor-
szám

Település neve
Támogatás

összege
(ezer Ft)

16. Üllés 2844

17. Zákányszék 560

18. Zsombó 93

Fejér megye

1. Fejér Megyei Önkormányzat 1161

2. Adony 623

3. Alcsútdoboz 349

4. Baracs 62

5. Baracska 233

6. Csókakõ 62

7. Ercsi 249

8. Igar 557

9. Káloz 93

10. Kõszárhegy 374

11. Lajoskomárom 747

12. Mezõfalva 461

13. Moha 62

14. Pákozd 156

15. Pátka 187

16. Pusztaszabolcs 73

17. Sárbogárd
a) József Attila Mûvelõdési Központ,
b) Sárhatvanért Egyesület,
c) Árszentmiklósi Könyvtár és Klub,
d) Rétszilasért Egyesület,
e) Összefogás Pusztaegres Jövõjéért Egyesület

148

18. Sárkeresztes 62

19. Söréd 93

20. Székesfehérvár 623

21. Zámoly 187

Gyõr-Moson-Sopron megye

1. Gyõr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 1557

2. Beled 62

3. Bõsárkány 125

4. Cakóháza 187

5. Cirák 392

6. Fertõszentmiklós 374

7. Gyóró 433

8. Gyõrújbarát 623

9. Hövej 386

10. Jánossomorja 411

11. Kapuvár 623

12. Markotabödöge 374
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Sor-
szám

Település neve
Támogatás

összege
(ezer Ft)

13. Nagybajcs 62

14. Rábcakapi 233

15. Sopron 1868

16. Tárnokréti 560

17. Vámosszabadi 187

Hajdú-Bihar megye

1. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 137

2. Ártánd 2242

3. Báránd 934

4. Biharnagybajom 560

5. Debrecen 1557

6. Ebes 311

7. Földes 374

8. Hajdúhadház 374

9. Hajdúnánás 1557

10. Hajdúsámson 374

11. Hajdúszoboszló 623

12. Hencida 747

13. Hosszúpályi 311

14. Komádi 467

15. Konyár 1121

16. Nádudvar 249

17. Nyírábrány 311

18. Nyíracsád 125

19. Nyíradony
a) Móricz Zsigmond Mûvelõdési
és Információs Ház,
b) Aradványpusztai Csomóózó-Tájház,
d) Városi Mozi és Bábszínház

498

20. Polgár 125

21. Szentpéterszeg 56

22. Vámospércs 374

Heves megye

1. Domoszló 37

2. Eger 249

3. Gyöngyös 1868

4. Gyöngyössolymos 498

5. Heves 853

6. Lõrinci 165

7. Mezõtárkány 269

8. Nagyréde 373

9. Ostoros 311

Sor-
szám

Település neve
Támogatás

összege
(ezer Ft)

10. Szajla 187

11. Szihalom 156

12. Vámosgyörk 62

13. Verpelét 311

14. Visonta 1686

15. Zagyvaszántó 121

Jász-Nagykun-Szolnok megye

1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 249

2. Cibakháza 560

3. Fegyvernek 311

4. Jászágó 131

5. Jászárokszállás 342

6. Jászfelsõszentgyörgy 374

7. Jászkisér 467

8. Jászladány 374

9. Jásztelek 62

10. Karcag 623

11. Kisújszállás 249

12. Kõtelek 374

13. Kunhegyes
a) Ilosvai Varga István Városi Mûvelõdési
Központ,
b) Tiszagyendai Mûvelõdési Ház,
c) Tiszaigari Mûvelõdési Ház,
d) Tiszaroffi Mûvelõdési Központ,
e) Nagyiványi Mûvelõdési Ház

735

14. Kunmadaras 187

15. Kunszentmárton 187

16. Martfû 436

17. Öcsöd 374

18. Örményes 560

19. Rákóczifalva 125

20. Szolnok
a) Hild Viktor Városi Könyvtár és Közmûve-
lõdési Intézmény,
b) Belvárosi Plébánia Szent Imre Mûvelõdési
Háza,
c) Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit
és Közhasznú Kft.,
d) VOKE Csomóponti Mûvelõdési Központ

1059

21. Tiszaföldvár 311

22. Tiszafüred 623

23. Tiszakürt 934

24. Tiszaörs 1868

25. Tiszatenyõ 187
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Sor-
szám

Település neve
Támogatás

összege
(ezer Ft)

26. Törökszentmiklós 436

27. Túrkeve 156

28. Újszász 125

29. Zagyvarékas 1121

Komárom-Esztergom megye

1. Bábolna 280

2. Bakonyszombathely 311

3. Bana 125

4. Esztergom
a) Balassa Bálint Múzeum,
b) Féja Géza Közösségi Ház,
c) Szentgyörgymezei Olvasókör,
d) Várszínház

587

5. Kisbér 470

6. Komárom
a) Csokonai Mûvelõdési Központ,
b) Petõfi Sándor Mûvelõdési Ház,
c) Dózsa György Mûvelõdési Ház

2491

7. Mocsa 93

8. Nagyigmánd 299

Nógrád megye

1. Érsekvadkert 592

2. Nógrádmegyer 125

3. Palotás 149

4. Pásztó 623

5. Salgótarján 1557

6. Szécsény 592

7. Szirák 560

Pest megye

1. Pest Megyei Önkormányzat 311

2. Alsónémedi 1401

3. Biatorbágy 1868

4. Budakeszi 498

5. Budaörs 2802

6. Csömör 311

7. Dabas 311

8. Dunakeszi 1245

9. Érd 1557

10. Erdõkertes 934

11. Göd 498

12. Gödöllõ 2842

13. Gyál 1868

Sor-
szám

Település neve
Támogatás

összege
(ezer Ft)

14. Gyömrõ 700

15. Herceghalom 623

16. Isaszeg
a) Dózsa György Mûvelõdési Otthon,
b) Múzeumi kiállítóhely

187

17. Kartal 311

18. Kerepes 802

19. Kistarcsa 249

20. Monor 912

21. Nagykovácsi 623

22. Nagymaros 62

23. Õrbottyán 311

24. Örkény 934

25. Pilisszentiván 6035

26. Ráckeve 511

27. Solymár 887

28. Szada 62

29. Szigethalom 623

30. Szigetszentmiklós 6035

31. Táborfalva 529

32. Taksony 1012

33. Tápióbicske 156

34. Tárnok 162

35. Tóalmás 623

36. Törökbálint 2842

37. Tura 311

38. Üröm 374

39. Vác 1650

40. Vecsés 311

Somogy megye

1. Balatonlelle 623

2. Balatonszárszó 436

3. Balatonszemes 389

4. Darány 187

5. Iharosberény 970

6. Kadarkút 156

7. Lábod 93

8. Marcali 934

9. Mosdós 498

10. Somogysárd 93

11. Teleki 1681
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Sor-
szám

Település neve
Támogatás

összege
(ezer Ft)

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

1. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 311

2. Balkány 623

3. Biri 311

4. Bököny 374

5. Mátészalka 311

6. Nagyhalász 125

7. Nagykálló 786

8. Nyírbátor 623

9. Nyírcsaholy 195

10. Nyíregyháza
a) Váci Mihály Kulturális,
Mûvészeti és Gyermek-centrum,
b) Krúdy Gyula Art Mozi
és Rendezvény-centrum

623

11. Paszab 332

12. Tiszabercel 242

13. Tiszadob 280

14. Tiszalök 187

15. Tiszavasvári 249

16. Tunyogmatolcs 311

17. Vásárosnamény 44

Tolna megye

1. Dunaföldvár 187

2. Tamási 498

Vas megye

1. Alsóújlak 156

2. Bük 249

3. Gersekarát 483

4. Ikervár 467

5. Rum 62

6. Sárfimizdó 171

7. Sárvár 374

8. Szombathely
a) AGORA Szombathelyi Kulturális
és Turisztikai Központ,
b) Oladi Általános Mûvelõdési Központ,
c) Nyitra utcai Általános Mûvelõdési Központ

1245

9. Tanakajd 62

10. Táplánszentkereszt 210

11. Telekes 311

12. Vasvár 934

13. Vép 311

Sor-
szám

Település neve
Támogatás

összege
(ezer Ft)

Veszprém megye

1. Ajka 747

2. Badacsonytomaj 374

3. Badacsonytördemic 125

4. Bakonyoszlop 62

5. Bakonypölöske 839

6. Bakonyszentkirály 125

7. Balatonalmádi 623

8. Balatonfüred 6035

9. Bazsi 125

10. Berhida
a) Kultúrház és Könyvtár,
b) Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtár

125

11. Csesznek 62

12. Csetény 53

13. Dabronc 374

14. Devecser 162

15. Felsõörs 25

16. Felsõörs 6035

17. Hetyefõ 374

18. Hosztót 280

19. Kisszõlõs 1158

20. Kolontár 62

21. Lovas 187

22. Megyer 374

23. Nemesgulács 125

24. Pápa 311

25. Pusztamiske 187

26. Révfülöp 623

27. Rigács 187

28. Sáska 374

29. Somlószõlõs 623

30. Sümegprága 75

31. Szentimrefalva 374

32. Ukk 62

33. Úrkút 93

34. Veszprémgalsa 374

35. Zalaerdõd 374

36. Zalameggyes 50

37. Zalaszegvár 93
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Sor-
szám

Település neve
Támogatás

összege
(ezer Ft)

Zala megye

1. Baktüttös 233

2. Belsõsárd 31

3. Bödeháza 93

4. Eszteregnye 62

5. Felsõrajk 187

6. Gosztola 62

7. Gyenesdiás 436

8. Külsõsárd 50

9. Lendvadedes 62

10. Letenye 62

11. Liszó 125

12. Nagykanizsa 623

13. Pókaszepetk 498

14. Pusztaederics 187

15. Rezi 125

16. Rigyác 31

17. Surd 31

18. Szijártóháza 47

19. Tófej 747

20. Zalaapáti 125

21. Zalaegerszeg 934

22. Zalakaros 311

23. Zalalövõ 541

24. Zalaszentgrót 1167

Sor-
szám

Település neve
Támogatás

összege
(ezer Ft)

Budapest

1. Budapest Fõváros Önkormányzata
a) Budapesti Mûvelõdési Központ,
b) Petõfi Csarnok Nonprofit Kft.

2699

2. Budapest I. kerület 778

3. Budapest II. kerület 2491

4. Budapest IV. Kerület 2842

5. Budapest XI. kerület
a) Albertfalvi Közösségi Ház,
b) Gazdagréti Közösségi Ház,
c) Kelenvölgyi Közösségi Ház,
d) Õrmezei Közösségi Ház,
e) Karinthy Szalon

2842

6. Budapest XII. kerület
a) XII. kerületi Mûvelõdési Központ,
b) Virányosi Közösségi Ház,
c) Hegyvidéki Helytörténeti Gyûjtemény és
Galéria

2491

7. Budapest XIII. kerület 2842

8. Budapest XV. kerület 2260

9. Budapest XVII. kerület 1245

10. Budapest XVIII. kerület
a) Bókay Kert Kft.,
b) Kondor Béla Közösségi Ház,
c) Pestszentimrei Közösségi Ház

2842

11. Budapest XXI. kerület
a) Csepeli Mûvelõdési Központ,
b) Nagy Imre Általános Mûvelõdési Központ

1437

Dr. Szurmainé Silkó Mária s. k.,
fõosztályvezetõ

Közmûvelõdési Fõosztály
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A Honvéd Együttes Nonprofit Kft.
2009. évi mérleg és eredmény adatai

Egyszerûsített éves beszámoló mérleg

Források (passzívák)

Adatok eFt-ban

Sorszám A tétel megnevezése Elõzõ év Tárgyév

a b c d

12. D. Saját tõke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19. sor) 15 618 48 897

13. I. JEGYZETT TÕKE 3 000 3 000

14. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TÕKE (–)

15. III. TÕKETARTALÉK

16. IV. EREDMÉNYTARTALÉK 10 146 8 440

17. V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 136 4 178

18. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

19. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 2 336 33 279

20. E. Céltartalékok

21. F. Kötelezettségek (22.+23.+24. sor) 50 496 57 162

22. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK

23. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

24. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 50 496 57 162

25. G. Passzív idõbeli elhatárolások 16 946 8 956

26. FORRÁSOK ÖSSZESEN (12.+20.+21.+25. sor) 83 060 115 015

Eredménykimutatás (összköltség) „A”

Idõszak: 2009. 01. 01.–2009. 12. 31.

Adatok eFt-ban

Sorszám A tétel megnevezése Elõzõ év Tárgyév

a b c d

I. Értékesítés nettó árbevétele 118 844 79 641

II. Aktivált saját teljesítmények értéke

III. Egyéb bevételek 649 230 628 729

III. sorból: visszaírt értékvesztés

IV. Anyagjellegû ráfordítások 171 425 155 397

V. Személyi jellegû ráfordítások 510 239 472 649

VI. Értékcsökkenési leírás 22 417 11 221

VII. Egyéb ráfordítások 61 591 35 575

VII. sorból: értékvesztés

A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 2 402 33 528

VIII. Pénzügyi mûveletek bevételei 206 0

IX. Pénzügyi mûveletek ráfordításai 105 194

B. PÉNZÜGYI MÛVELETEK EREDMÉNYE (VIII.–IX.) 101 –194
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Sorszám A tétel megnevezése Elõzõ év Tárgyév

a b c d

C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A.+B.) 2 503 33 334

X. Rendkívüli bevételek

XI. Rendkívüli ráfordítások

D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.–XI.) 0

E. ADÓZÁS ELÕTTI EREDMÉNY (+C.+D.) 2 503 33 334

XII. Adófizetési kötelezettség 167 55

F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.–XII.) 2 336 33 279

G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 2 336 33 279

A számviteli törvény szerinti egyszerûsített éves, közhasznú beszámoló eredménykimutatása

2009. év

Adatok eFt-ban

Sorszám A tétel megnevezése Elõzõ év Tárgyév

a b c d

1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1+2+3+4+5+6) 758 735 701 064

2. 1. Közhasznú célú mûködésre kapott támogatás 639 500 613 206

3. a) alapítótól 639 500 613 200

4. b) központi költségvetésbõl

5. c) helyi önkormányzattól

6. d) társadalombiztosítástól

7. e) egyéb, ebbõl 1% 6

8. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 7 450 13 250

9. 3. Közhasznú tevékenységbõl származó bevétel 109 299 72 335

10. 4. Tagdíjból származó bevétel

11. 5. egyéb bevétel 2 486 2 273

12. 6. Aktivált saját teljesítmények értéke (a+b)

13. a) saját termelésû készletek állományváltozása

14. b) saját elõállítású eszközök aktivált értéke

15. B. Vállalkozási tevékenységbevétele 9 545 7 306

16. C. Összes bevétel (A+B) 768 280 708 370

17. D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4+5+6) 757 246 670 306

18. 1. Anyagjellegû ráfordítások 165 181 154 073

19. 2. Személyi jellegû ráfordítások 509 237 469 504

20. 3. Értékcsökkenési leírás 21 303 11 104

21. 4. Egyéb ráfordítások 61 420 35 433

22. 5. Pénzügyi mûveletek ráfordításai 105 192

23. 6. Rendkívüli ráfordítások

24. E. Vállakozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4+5+6) 8 531 4 730

25. 1. Anyagi jellegû ráfordítások 6 244 1 324

26. 2. Személyi jellegû ráfordítások 1 002 3 145
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Sorszám A tétel megnevezése Elõzõ év Tárgyév

a b c d

27. 3. Értékcsökkenési leírás 1 114 117

28. 4. Egyéb ráfordítások 171 142

29. 5. Pénzügyi mûveletek ráfordításai 2

30. 6. Rendkívüli ráfordítások

31. F. Összes ráfordítás (D+E) 765 777 675 036

32. G. Adózás elõtti eredménye (B–E)* 1 014 2 576

33. H. Adófizetési kötelezettség 167 55

34. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G–H) 847 2 521

35. J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A–D) 1 489 30 758

Tájékoztató adatok

36. A. Személyi jellegû ráfordítások 472 649

37. 1. Bérköltség 321 764

38. ebbõl megbízási díjak 17 919

39. tiszteletdíjak 3 666

40. 2. Személyi jellegû egyéb kifizetések 49 122

41. 3. Bérjárulékok 101 763

42. B. A szervezet által nyújtott támogatások

43. C. Továbbutalási céllal kapott támogatás

44. D. Továbbutalt támogatás

* Közhasznú, kiemelkedõen közhasznú besorolással rendelkezõ társaság esetén (C. f.)

Egyszerûsített éves beszámoló mérleg

Eszközök (aktívák)

Adatok eFt-ban

Sorszám A tétel megnevezése Elõzõ év Tárgyév

a b c d

1. A. Befektetett eszközök (2.+3.+4. sor) 23 997 56 911

2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 2 068 2 664

3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 21 929 54 247

4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

5. B. Forgóeszközök (6.–9. sorok) 58 072 57 088

6. I. KÉSZLETEK 391

7. II. KÖVETELÉSEK 41 338 11 613

8. III. ÉRTÉKPAPÍROK

9. IV. PÉNZESZKÖZÖK 16 343 45 475

10. C. Aktív idõbeli elhatárolások 991 1 016

11. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1.+5.+10. sor) 83 060 115 015

Aranyos Károly s. k.,
ügyvezetõ igazgató
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Felhívás
a Dr. Nagy B. József Országos Középiskolai Mûvelõdéstörténeti Tanulmányi Versenyre

A
Dr. Nagy B. József Mûvelõdéstörténeti Közhasznú Alapítvány

országos középiskolai mûvelõdéstörténeti tanulmányi versenyre invitálja az ország
valamennyi középiskolájának diákjait

A Dr. Nagy B. József Országos Középiskolai Mûvelõdéstörténeti Tanulmányi Verseny célja: Dr. Nagy B. József
(1941–2009), a Xántus János Idegenforgalmi Gyakorló Középiskola volt alapító igazgatója emlékének méltó megõrzése
és a vállalkozó kedvû diákok ismereteinek gazdagítása.

Téma: A tanulmányi verseny feladatain keresztül be kell mutatni a mûvelõdéstörténet kapcsolatát a turizmussal az ide-
genforgalmi értékek tükrében.

A tanulmányi verseny kétfordulós:

Elsõ forduló: interneten bonyolított feladatlapos verseny, minden regisztrált középiskola részvételével, 3 fõs csapat +
1 fõ tartalék.
Idõpontja: 2010. november. 24.

Második forduló: szóbeli verseny és egy gyakorlati feladat megoldása az elõre megadott témában. A döntõben az a 6 csa-
pat vesz részt, akik az elsõ fordulóban a legjobb eredményt érték el.
Idõpontja: 2011. március 18.

A Dr. Nagy B. József Országos Középiskolai Mûvelõdéstörténeti Tanulmányi Verseny a 2010/2011-es tanévben kezdõ-
dik és évente kerül megrendezésre.

Jelentkezési határidõ: 2010. október 1.

A középiskolák jelentkezését várják az alapítók a Dr. Nagy B. József Mûvelõdéstörténeti Közhasznú Alapítvány
nagy.norbert@nagyiroda.hu e-mail címén, vagy a 06 (20) 971-4386 és 06 (20) 475-5543 számú telefonokon.

A Dr. Nagy B. József Mûvelõdéstörténeti Közhasznú
Alapítvány Kuratóriuma

Közlemény
habilitált doktori címet szerzettekrõl

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

Kémiai tudományok
Sinkó Katalin egyetemi docens (ELTE)
Jedlovszki Pál Bolyai tudományos ösztöndíjas (ELTE)

Fizikai tudományok
Balázs Lajos intézetigazgató (MTA KTM Csillagászati Kutatóintézet)

Matematikai tudományok
Farkas Bálint juniorprofesszor (University Darmstadt)
Csörgõ Piroska egyetemi docens (ELTE)
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Biológiai tudományok
Pásztor Erzsébet egyetemi adjunktus (ELTE)

Irodalomtudományok
Eisemann György egyetemi docens (ELTE)
Kiszl Péter egyetemi adjunktus (ELTE)

Nyelvtudományok
Bánréti Zoltán tudományos igazgatóhelyettes (MTA Nyelvtudományi Intézet)

Történelemtudományok
Czoch Gábor egyetemi adjunktus (ELTE)
Simándi Irén fõiskolai tanár (Kodolányi János Fõiskola)
Gózonné Etényi Nóra egyetemi docens (ELTE)

Filozófiai tudományok
Geréby György tv. egyetemi docens (Közép-európai Egyetem)

Mûvészeti és mûvelõdéstörténeti tudományok
Igaz Rita Mária egyetemi adjunktus (Pannon Egyetem)

Dr. Fazekas Marianna s. k.,
rektorhelyettes

Pályázati felhívás
felsõoktatási intézmény vezetõi álláshelyeinek betöltésére

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KARA
pályázatot hirdet a
Magyar Nyelvtudományi Tanszéken
tanszékvezetõi megbízás elnyerésére

A kinevezendõ tanszékvezetõ feladata: a tanszék oktatási, tudományos és diákköri tevékenységének irányítása, a tanszék
képviselete az egyetem és a kar vezetõ szervei elõtt. Gondoskodik a tanszéken tanított tárgyak színvonalas mûvelésérõl,
a programok és tematikák folyamatos korszerûsítésérõl, az akkreditációs minõségbiztosítási követelmények teljesítésé-
rõl, továbbá irányítja, stimulálja a tudományos kutatómunkát. Felügyeli a tanszék hazai és nemzetközi kapcsolatait, gaz-
dálkodását és adminisztrációját.
A kinevezendõ tanszékvezetõnek mint oktatónak feladata nyelvészeti elõadások tartása, szemináriumok és gyakorlatok
vezetése.
Pályázatot nyújthatnak be egyetemi tanárok és egyetemi docensek.

A pályázat feltételei:
– minimum nyolcéves felsõoktatási gyakorlat,
– legyen a hazai és a nemzetközi tudományos életben ismert és elismert szakember,
– ismerje a hazai felsõoktatásban támasztott követelményeket és igazodjon el a hivatalos eljárásokban,
– legyen alkalmas vezetõi szerepkörre.
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A pályázatnak tartalmaznia kell:
– szakmai önéletrajzot,
– a pályázó vezetõi programját,
– publikációs jegyzéket,
– végzettséget, tudományos fokozatot igazoló okiratok másolatát,
– nyelvvizsga-bizonyítványok másolatát,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázati anyagába az erre illetékes bizottságok és testületek betekint-
hetnek.

A pályázatokat a Károli Gáspár Református Egyetem Rektori Hivatalához a közzétételtõl számított 30 napon belül kell
benyújtani (1091 Budapest, Kálvin tér 9.).

Angol Nyelvészeti Tanszékén
tanszékvezetõi megbízás elnyerésére

A kinevezendõ tanszékvezetõ feladata lesz a tanszék oktatói, tudományos és diákköri tevékenységének szervezése, irá-
nyítása, a tanszék képviselete az egyetem, a kar vezetõi elõtt különbözõ egyetemi és kari fórumokon, és szükség esetén a
gyakorló iskolák vezetõi, szakvezetõi elõtt; továbbá részvétel a hazai és nemzetközi szakmai közéletben és szakmai mû-
helyekben. A kinevezendõ tanszékvezetõnek gondoskodnia kell a tanszéken oktatott anglisztika alapképzéshez, az an-
goltanárképzéshez, valamint a létesítendõ anglisztika diszciplináris képzéshez tartozó nyelvészeti és/vagy alkalmazott
nyelvészeti tantárgyak színvonalas mûvelésérõl, a tantárgyi programok folyamatos korszerûsítésérõl, az akkreditációs és
minõségbiztosítási elvárások teljesítésérõl.
Az oktatás területén: nyelvészeti elõadások és szemináriumok tartása, szakdolgozatok témavezetése és bírálata, prog-
ram- és tantervfejlesztés, tanszéki kutatások összefogása, irányítása. Feladata tudományos kutatási eredményeinek rend-
szeres publikálása.

A pályázat feltételei:
– szakirányú egyetemi végzettség,
– PhD-fokozat nyelvtudományból,
– felsõoktatási vezetõi gyakorlat,
– felsõfokú idegennyelv-ismeret legalább egy nyelvbõl,
– az egyetemmel létesített teljes munkaidejû (fõállású) munkajogviszony,
– az egyetem küldetésnyilatkozatában megfogalmazott szellemiség elfogadása.

A pályázathoz mellékelendõ dokumentumok:
– szakmai önéletrajz,
– oktatói, tudományos, szakmai munkájának és eredményeinek bemutatása,
– a feladatkör ellátásának szakmai koncepciója,
– egyetemi diploma, tudományos minõsítõ oklevél,
– nyelvtudást igazoló dokumentum másolata.

Bérezés a jogszabály és az egyetemi szabályzatok szerint.
A pályázat benyújtásának helye: a Károli Gáspár Református Egyetem Rektori Hivatala, 1091 Budapest, Kálvin tér 9.
A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási és Kulturális Közlönyben való megjelenéstõl számított 15. nap.
A pályázat elbírálása a benyújtás határidejétõl számított 60 napon belül történik.

Dr. Balla Péter s. k.,
rektori feladatokkal megbízott rektorhelyettes
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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

Olaszfa Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
9824 Olaszfa,
Ady Endre u. 15.

Olaszfai Óvoda
9824 Olaszfa,
Ady Endre u. 13.
óvodavezetõ
(teljes munkaidõ)

Lf.: az intézmény
tevékenységi körébe
tartozó vezetõi
feladatok ellátása.

Fõiskolai v.,
legalább 5 év
óvodapedagógus
munkakörben szerzett
szgy.,
vagyonnyilatkozat-
tételi eljárás
lefolytatása, magyar
állampolgárság,
büntetlen elõélet.

ÁEI: 2010. aug. 16.
A megbízás 2015. aug. 15-ig szól.
Határozatlan idejû
közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2010. aug. 6.
Pehi: 2010. aug. 13.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje: a kormányrendelet szerinti
eljárás lefolytatását követõen
Olaszfa Község
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Önkormányzatának
Képviselõ-testülete dönt
az óvodavezetõ személyérõl.
Juttatás: ill. a Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell: b.,
végzettséget igazoló om., igazolás
az eddigi munkaviszonyokról,
szakmai ön., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési
elképzeléssel, nyilatkozat
a pályázat nyílt vagy zárt ülésen
történõ tárgyalásáról,
adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot személyesen vagy
postai úton kell benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni
a pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számot: 72-26/2010.,
valamint a munkakör
megnevezését: „Óvodavezetõ”.
Pc., f.: Landor Gyula
Tel.: 06 (30) 822-3291.

Százhalombatta Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2441 Százhalombatta,
Szent István tér 3.
Tel.: (23) 542-165
Fax: (23) 542-131

Kipp-Kopp Óvoda
2440 Százhalombatta,
Gesztenyés köz 1–3.
óvodavezetõ

Lf.: óvodavezetõi
és óvodapedagógusi
feladatok ellátása.
Az önállóan mûködõ
nevelési intézmény
szakmai és gazdasági
munkájának irányítása.

Felsõfokú iskolai v.
és szakképzettség
a Közokt.tv. 17. és
18. §-ának megfelelõ-
en, legalább 5 év
pedagógus-
munkakörben szerzett
szgy.,
vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettség
vállalása, büntetlen
elõélet, pedagógus-
munkakörben fennálló
határozatlan idõre
szóló alkalmazás,
illetve a megbízással
egyidejûleg
pedagógus-
munkakörben történõ,
határozatlan idõre
szóló alkalmazás
vállalása.
Elõny: óvodavezetõi
szakvizsga,
közoktatás-vezetõi
szakképesítés, vgy.,
élõ idegen nyelv
ismerete.

ÁEI: 2010. okt. 1.
A megbízás 2016. júl. 31-ig szól.
Határozatlan idejû
közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: a KSZK honlapján történõ
közzétételtõl számított 30. nap.
Pehi: a véleményezési határidõt
követõ elsõ képviselõ-testületi
ülés.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje: a beérkezett pályázatokról
– a jogszabályban elõírt
vélemények kikérése után –
a képviselõ-testület Oktatási,
Mûvelõdési, Idegenforgalmi és
Sport Bizottsága véleményezését
követõen a képviselõ-testület
dönt.
Juttatás: ill. a Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési
elképzeléssel, végzettséget,
pedagógus-szakvizsgát igazoló
okiratok hiteles másolata, b.,
nyilatkozat arról, hogy a pályázó
kinevezése esetén
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségének eleget tesz,
adatvédelmi nyilatkozat.
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A pályázatot zárt borítékban,
személyesen vagy postai úton,
„Kipp-Kopp Óvoda óvodavezetõi
pályázat” megjelöléssel kell
benyújtani.
A pályázat kiírója a pályázat
eredménytelenné nyilvánításának
jogát fenntartja.
Pc.: Vezér Mihály
polgármester
Százhalombatta Város
Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal Hatósági és Humán
Szolgáltatási Iroda (I./149.)
f.: Kém Istvánné,
a polgármesteri hivatal
Hatósági és Humán Szolgáltatási
Iroda munkatársa.

Igazgató

Hegyháti Intézményi
Társulás
7342 Mágocs,
Szabadság u. 7.

Hegyháti Intézményi
Társulás Általános
Mûvelõdési Központja
igazgató
(teljes munkaidõ)

Lf.: a többcélú
közoktatási intézmény
(óvoda, egységes
óvoda-bölcsõde,
általános iskola
és alapfokú
mûvészetoktatási
intézmény), valamint
könyvtár vezetése,
irányítása.

Felsõfokú
szakirányú v.,
5 év szgy.,
pedagógus-szakvizsga,
vagyonnyilatkozat-
tételi eljárás
lefolytatása,
büntetlen elõélet,
magyar
állampolgárság.

ÁEI: 2011. jan. 15.
A megbízás 2016. júl. 31-ig szól.
Határozatlan idejû
közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2010. aug. 30.
Pehi: 2010. nov. 30.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje: a Kjt. vonatkozó elõírásai
szerint, a véleményezési határidõ
lejártát követõ 30. nap után,
a Társulási Tanács elsõ ülésén.
Juttatás: ill. a Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., b., iskolai
végzettséget, képesítést igazoló
om., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzeléssel,
adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot postai úton,
„Pályázat” megjelöléssel kell
benyújtani.
A Társulási Tanács jogosult
a pályázatot eredménytelennek
nyilvánítani.
Pc.: Hegyháti Intézményi
Társulás
f.: Hõnig Mária
polgármester
Tel.: (72) 451-110.
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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

Óvodapedagógus

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

1 2 3 4

Kis Bálint
Általános Iskola
és Óvoda
5500 Gyomaendrõd,
Fõ út 181.
Tel.: (66) 386-006
Fax: (66) 386-016

Kis Bálint
Általános Iskola
és Óvoda,
Százszorszép Óvoda
óvodapedagógus
(teljes munkaidõ,
határozott idõre)

Lf.: óvodás korú
gyermekek szakszerû
gondozása, nevelése.
Az intézmény
rendezvényein,

Fõiskolai szintû
óvodapedagógusi v.,
alapszintû MS Office
(irodai alkalmazások),
magyar
állampolgárság,
büntetlen elõélet.
Elõny: felsõfokú
képesítés, fejlesztõ
óvodapedagógus v.,
legalább 1-3 év szgy.
Elvárt kompetenciák:
jó szintû

ÁEI: 2010. aug. 23.
A megbízás 2011. jún. 30-ig szól.
Pbhi: 2010. aug. 12.
Pehi: 2010. aug. 17.
Juttatás: ill. a Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
hiteles om., b., ön.,
motivációs levél.
A pályázatot személyesen vagy
postai úton kell benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni
a pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számot:
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programjain való aktív
részvétel, a pályázati
tevékenységekben való
közremûködés.
Kapcsolattartás
a szülõkkel.

kapcsolatteremtõ
képesség, kreativitás,
együttmûködõ
képesség.

SZI/R/5177/2/2008., valamint
a munkakör megnevezését:
„Óvodapedagógus”.
Pc., f.: Ágostonné Farkas Mária
intézményvezetõ
www.kisb-gyomae.sulinet.hu

Mesevár Óvoda
2230 Gyömrõ,
Kossuth F. u. 24.
Tel./fax: (29) 331-443
E-mail: mesevarovi@
gyomro.hu

4 fõ óvodapedagógus Fõiskolai szintû
óvodapedagógusi v.

ÁEI: 2010. szept. 1.
2 határozott, 2 határozatlan idejû
közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2010. aug. 12.
Juttatás: ill. a Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
fényképes ön., om., elõzõ
munkaviszonyok igazolása.
A pályázatot személyesen vagy
postai úton kell benyújtani.
Pc.: Szabó Judit
óvodavezetõ.

Tanító, tanár

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

1 2 3 4

Petõfi Sándor
Általános Iskola
3213 Atkár,
Fõ út 36.
Tel.: (37) 351-026
E-mail: iskola.atkar@
mailbox.hu

Történelem–
(elsõsorban)magyar
szakos tanár
(részmunkaidõ,
határozott idõre)

Fõiskolai v. ÁEI: 2010. szept. 1.
Juttatás: ill. a Kjt. szerint.
Pc.: Bartókné Lukács Irén
igazgató.

Békefi Antal Általános
Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
8430
Bakonyszentkirály,
Iskola tér 9.
Tel.: (88) 585-350,
585-351

Magyar–ének szakos
tanár
(teljes munkaidõ,
határozatlan idõre)

Fõiskolai v.,
legalább 1-3 év szgy.

ÁEI: 2010. okt. 1.
Pbhi: 2010. aug. 13.
Pehi: 2010. szept. 1.
Juttatás: ill. a Kjt. szerint, étkh.
A pályázathoz csatolni kell:
om., b., ön., motivációs levél.
Pc.: Farkasné Ábrahám Csilla
igazgató.

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

Matematika–
informatika szakos
tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2010. aug. 25.
Jelentkezés: azonnal.

2574 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 24. szám



1 2 3 4

Kispesti Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
1193 Budapest,
Irányi D. u. 2.
Tel./fax: (1) 357-2874,
282-9499
E-mail: muveszeti@
iskola.kispest.hu

Gitár szakos tanár
(teljes állás,
határozatlan idõre)

Elmélet–brácsa szakos
tanár
(teljes állás,
határozatlan idõre)

Kürt–furulya szakos
tanár
(félállás,
határozatlan idõre)

Zongora korrepetitor
tanár
(félállás,
határozatlan idõre)

Munkavégzés helye:
Kispesti AMI
és telephelyei.

Fõiskolai v.
az adott tanszakon,
1-3 év szgy.

ÁEI: 2010. szept. 1.
Pbhi: 2010. aug. 9.
Pehi: 2010. aug. 30.
Juttatás: ill. a Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
om., szakmai ön.
A pályázatot elektronikus vagy
postai úton kell benyújtani.
Pc.: Kispesti AMI
f.: Taligás Lajos
igazgató
Tel.: 06 (20) 220-2631
www.muveszeti.kispest.hu

Kis Bálint
Általános Iskola
és Óvoda
5500 Gyomaendrõd,
Fõ út 181.
Tel.: (66) 386-006
Fax: (66) 386-016

Angol–német szakos
tanár
(teljes munkaidõ,
határozatlan idõre)

Lf.: angol és német
nyelvek tanítása
1–4., valamint 5–8.
évfolyamokon, emelt
és alap szinten,
tanórákon és tanórán
kívüli foglalkozásokon.
Az iskolai
programokon,
rendezvényeken való
aktív részvétel.
Tantárgyfelosztástól
függõen napközis
foglalkozások
megtartása.

Tanító
(teljes munkaidõ,
határozott idõre)

Lf.: 1–4. évfolyamon
tanuló gyermekek
nevelése-oktatása,
tantárgyfelosztástól

Fõiskolai v.,
angol–német szak,
alapszintû MS Office
(irodai alkalmazások),
magyar
állampolgárság,
büntetlen elõélet.
Elõny: legalább
1-3 év szgy.
Elvárt kompetenciák:
jó szintû
kapcsolatteremtõ
képesség, kreativitás,
együttmûködõ
képesség.

Fõiskolai v.,
informatika
mûveltségterület,
magyar
állampolgárság,
büntetlen elõélet.
Elõny: legalább
1-3 év szgy.

ÁEI: az elbírálást követõen
azonnal.
Pbhi: 2010. aug. 12.
Pehi: 2010. aug. 17.
Juttatás: ill. a Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
hiteles om., b., ön.,
motivációs levél.
A pályázatot személyesen vagy
postai úton kell benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni
a pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számot:
SZI/R/5177/2/2008., valamint
a munkakör megnevezését:
„Angol–német szakos tanár”.
Pc., f.: Ágostonné Farkas Mária
intézményvezetõ
www.kisb-gyomae.sulinet.hu

ÁEI: 2010. aug. 23.
A megbízás 2011. jún. 30-ig szól.
Pbhi: 2010. aug. 12.
Pehi: 2010. aug. 17.
Juttatás: ill. a Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
hiteles om., b., ön.,
motivációs levél.
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függõen napközis
foglalkozások
megtartása.
4–6. évfolyamon
informatika oktatása.
Az iskolai
programokon,
rendezvényeken való
aktív részvétel,
a pályázati
tevékenységekbe való
bekapcsolódás.

Elvárt kompetenciák:
jó szintû
kapcsolatteremtõ
képesség, kreativitás,
együttmûködõ
képesség.

A pályázatot személyesen vagy
postai úton kell benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni
a pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számot:
SZI/R/5177/2/2008., valamint
a munkakör megnevezését:
„Tanító”.
Pc., f.: Ágostonné Farkas Mária
intézményvezetõ
www.kisb-gyomae.sulinet.hu

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

Számítástechnika vagy
informatika szakos
tanár

Közgazdásztanár
turizmus-vendéglátás
szakirány

Német szakos tanár

Egyetemi v.
Elõny: bármely két
szak kombinációja.

ÁEI: 2010. szept. 1.
A pályázatot írásban kell
benyújtani.
Pc.: Deme Edina
igazgató.

Tolnay Lajos
Általános Iskola
2365 Inárcs,
Tolnay u. 1.
Tel./fax: (29) 370-039

Tanító (alsósok
oktatására vagy
napközis feladatok
ellátására)

Fõiskolai v.
Elõny:
gyógypedagógusi v.
tanulásban
akadályozottak
ellátására.

ÁEI: 2010. aug. 23.
Pbhi: 2010. aug. 16.
Pehi: 2010. aug. 19.
Juttatás: ill. a Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
végzettségeket igazoló om.
Pc.: Nyitrai Attila
igazgató.

Csanád Vezér
Általános Iskola
és Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
5800 Mezõkovácsháza,
Árpád u. 184.
Tel./fax: (68) 381-366

Moderntánc-szakos
tanár (részmunkaidõs,
heti 4 óra)

Tanító angol
mûveltségterülettel

Szakirányú fõiskolai v. ÁEI: 2010. szept. 1.
Pbhi: a közzétételtõl számított
15 napon belül.
Pehi: a benyújtási határidõt
követõ 15 napon belül.
Juttatás: ill. a Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
ön., om.
Pc.: Fodor Istvánné
igazgató.

Tisza-parti
Általános Iskola
6726 Szeged,
Maróczy Géza tér 2.
Tel.: (62) 547-130
E-mail:
iskola@tiszaparti.hu

Tanító
(határozatlan idõre,
heti 40 óra)

Napközis nevelõ
(határozatlan idõre,
heti 20 óra)

Szakirányú felsõfokú v. ÁEI: 2010. szept. 1.
Juttatás: ill. a Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., om., referenciák.
A pályázatot elektronikus vagy
postai úton kell benyújtani.
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„SÉF”
Vendéglátóipari,
Kereskedelmi
és Idegenforgalmi
Szakképzõ Iskola
8200 Veszprém,
Halle u. 3.
Tel./fax: (88) 561-480,
561-481

Matematika vagy
matematika–fizika
szakos tanár
(határozatlan idõre)

Egyetemi v. ÁEI: 2010. szept. 1.
Pbhi: megjelenést követõen
azonnal.
Pehi: a benyújtást követõen
azonnal.
Juttatás: ill. a Kjt. szerint,
melegétel-utalvány, bruttó
alapbér 5%-ának megfelelõ
összegû egészségpénztári
befizetés, utazási hozzájárulás,
üdülési csekk.
A pályázathoz csatolni kell:
ön., iskolai végzettséget
igazoló om., elõzõ munkahely
referenciaigazolása
(amennyiben nem pályakezdõ).
A pályázatot postai vagy
elektronikus úton kell benyújtani.
Pc.: „SÉF” Vendéglátóipari,
Kereskedelmi és Idegenforgalmi
Szakképzõ Iskola
E-mail: csizmari@sef.hu

Egyéb álláshelyek

Vértesboglár
Általános Mûvelõdési
Központ
8085 Vértesboglár,
Alkotmány u. 14.
Tel.: (22) 582-087

Dajka Középfokú képesítés,
magyar
állampolgárság,
büntetlen elõélet.
Elõny: dajkaképzõ,
kisgyermek-
szakgondozó,
németnyelv-ismeret.

ÁEI: 2010. nov. 8.
Pbhi: 2010. okt. 22.
Pehi: 2010. nov. 3.
Juttatás: ill. a Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
ön., b.
Pc.: Vértesboglár Általános
Mûvelõdési Központ.

Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetõi álláshelyének 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 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
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f: felvilágosítás
ff: felsõfokú
héfe: helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelések
ill: illetmény
k: képzettség
má: magyar állampolgárság
mszv: munkaköri szakvizsga
om: képesítést igazoló hiteles oklevélmásolat
ny: nyilatkozat a pályázatnak a képviselõ-testület nyilvános vagy zárt ülésén történõ tárgyalásáról
ön: önéletrajz
p: pótlék
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pc: pályázat címzése
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
pr: program
sz: szakmai
szev: szakirányú egyetemi végzettség
szfv: szakirányú felsõfokú végzettség
szgy: szakmai gyakorlat
szl: szolgálati lakás
szv: szakvizsga
tt: tudományos tevékenység
vgy: vezetõi gyakorlat
vp: vezetõi pótlék
vpr: vezetési program

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

1 2 3 4

Tatabánya Megyei
Jogú Város
Közgyûlése
2800 Tatabánya,
Fõ tér 6.
Tel.: (34) 515-784
Fax: (34) 311-283

Tatabánya Megyei Jogú
Város Városi Levéltár
2800 Tatabánya,
Szent István u. 21.
igazgató

Szakirányú egyetemi v.
és szakképzettség,
tárgyalásszintû
idegennyelv-ismeret
(amelynek igazolása
történhet különösen
legalább államilag
elismert komplex típusú
középfokú nyelvvizsga-
bizonyítvány vagy azzal
egyenértékû okirat,
a szakmai gyakorlat
külföldi teljesítésérõl
szóló igazolás
bemutatásával),
végzettségnek és
szakképzettségnek vagy
az intézmény
alaptevékenységének
megfelelõ jogviszonyban
szerzett legalább
5 év szgy., kiemelkedõ
szakirányú tudományos
tevékenység.

ÁEI: 2011. ápr. 1.
A megbízás 2016. márc. 31-ig,
5 évre szól.
Pbhi: a KSZK honlapján történõ
megjelenéstõl számított 30. nap.
Pehi: 2011. márc. 31.
Juttatás: ill., vp. a Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
iskolai végzettséget tanúsító
om., b., a munkaviszonyban
eltöltött idõ hivatalos igazolása,
szakmai ön., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzeléssel,
nyilatkozat vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettség vállalásáról,
adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot 1 nyomtatott
és 1 elektronikus példányban
kell benyújtani.
Pc.: Tatabánya Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala
Oktatási és Közmûvelõdési Iroda
E-mail:
ifjusagkultura@ tatabanya.hu

2578 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 24. szám



A Nemzeti Erõforrás Minisztérium közleménye
elveszett érettségi bizonyítvány érvénytelenné nyilvánításáról

A nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 4. mellékletének 13. pontja alapján
a P44F 001426 számú érettségi bizonyítvány nyomtatványt érvénytelennek nyilvánítom.

A nemzeti erõforrás miniszter nevében eljárva:
Dr. Hoffmann Rózsa s. k.,

államtitkár

Bizonyítványok selejtezése

A szegedi Tömörkény István Gimnázium és Mûvészeti Szakközépiskolában az alábbi bizonyítványok kerültek megsem-
misítésre:

Bizonyítvány megnevezése Bizonyítvány sorszáma

1. Magyar–spanyol két tannyelvû érettségi bizonyítvány A.Tü.505/KS.r.sz. P66E 000226
2. Érettségi bizonyítvány A.Tü.500.r.sz. P44F 045561
3. Érettségi bizonyítvány A.Tü.500.r.sz. P44F 045668
4. Érettségi bizonyítvány A.Tü.500.r.sz. P44F 045481
5. Érettségi bizonyítvány A.Tü.500.r.sz. P44F 045682
6. Tanúsítvány A.Tü.500/TAN r.sz. P45E 012486
7. Szakképzõ bizonyítvány A.Tü.570.r.sz. PTO 064122
8. 4-5 évfolyamos gimnáziumoknak bizonyítvány A.Tü.933/új r.sz. PTN 001923
9. PTB 007504 sorszámú A.Tü.571/a/új r.sz. törzslapbelív

Dr. Kühn János s. k.,
igazgató

A közlöny zárása után érkezett közlemények, pályázati felhívások

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
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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

Csór Község
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
8041 Csór,
Fõ tér 10.

Napközi Otthonos
Óvoda
8041 Csór,
Fõ tér 10.

Lf:
A helyi Napközi Ottho-
nos Óvoda óvodaveze-
tõi feladatainak
ellátása. Az intézmény-
ben az óvodavezetõ fe-
lelõs az óvodáskorú
gyermekek oktatásá-
nak-nevelésének meg-
szervezéséért, az
intézmény mûködésé-
ért, a személyi, tárgyi
és anyagi feltételek biz-
tosításáért és irányítá-
sáért.

Fõiskola, óvodapeda-
gógusi v. és szakkép-
zettség,
óvodapedagógus –
legalább öt év szakmai
tapasztalat,
büntetlen elõélet,
pedagógus szakvizsga.

ÁEI: 2010. okt. 1.
A vezetõi megbízás 2015. júl.
31-ig, határozott idõre szól.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: a KSZK honlapon történõ
megjelenéstõl számított 30. nap.
Pehi: a benyújtási határidõ lejártá-
tól számított 30. nap.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje:
a pályázatokról Csór Község
Önkormányzat Képviselõ-testüle-
te dönt.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr. szakmai hely-
zetelemzésre épülõ fejlesztési
elképzelés, om., b., nyilatkozat
arról, hogy a pályázat elbírálásá-
ban közremûködõk a pályázatba
betekinthetnek.
A pályázatot személyesen vagy
postai úton lehet benyújtani.
Pc, f., személyes benyújtás hely:
Csete Krisztián polgármester
8041 Csór,
Fõ tér 10.
Tel.: (22) 599-511
A pályázati kiírás további közzé-
tételének helye:
KSZK internetes honlap,
Csór Község Honlapja
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Szentlõrinckáta
Község Önkormányzat
Képviselõ-testülete
2255 Szentlõrinckáta,
Arany J. u. 26.

Napközi Otthonos
Óvoda
2255 Szentlõrinckáta,
Ady E. u. 4.

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v. és pedagógus
szakvizsga,
legalább öt év feletti
szakmai tapasztalat.

ÁEI: 2010. szept. 15.
A vezetõi megbízás öt évre szól.
Pbhi: a KSZK honlapon történõ
megjelenéstõl számított 30. nap,
2010. aug. 26.
Pehi: a pályázati határidõ lejártát
követõ elsõ képviselõ-testületi
ülés.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
szakmai ön., b., om., vpr. szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési
elképzelések. (Belsõ pályázó ese-
tében amennyiben a személyi
anyagában szerepelnek az okira-
tok, a bérügyi csoport által igazolt
másolat mellékelendõ.)
A pályázatot postai úton vagy
személyesen lehet benyújtani a
pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számmal: (1822/2010),
valamint a munkakör megnevezé-
sével: „ óvodavezetõ” ellátva kell
benyújtani.
Pc: Községi Önkormányzat
Szentlõrinckáta
2255 Szentlõrinckáta,
Arany J. u. 26.
Személyesen:
Horváth László polgármester
Szentlõrinckáta
2255 Szentlõrinckáta,
Arany J. u. 26.

Igazgató

Salgótarján Megyei Jo-
gú Város Közgyûlése
3100 Salgótarján,
Múzeum tér 1.

Illyés Gyuláné Óvoda,
Általános Iskola, Spe-
ciális Szakiskola és
Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat
3100 Salgótarján,
Acélgyári út 3a.

Szakirányú felsõfokú v.
A magasabb vezetõ be-
osztás ellátására megbí-
zást az kaphat, aki a
munkáltatóval közalkal-
mazotti jogviszonyban
áll, vagy a megbízással
egyidejûleg közalkal-
mazotti jogviszonyba
pedagógus munkakörbe
kinevezhetõ.

ÁEI: 2011. jan. 1.
A vezetõi megbízás 2016. júl.
31-ig, öt évre szól.
Pbhi: a KSZK holnapon
történõ megjelenéstõl számított
30. nap.
Pehi: 2010. nov. 30.
Illetmény, juttatás:
vp. a Korm. rendelet rendelkezé-
sei az irányadók.
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Lf:
A többcélú közös igaz-
gatású közoktatási in-
tézmény szakmai
vezetése, munkáltatói
jogkörök gyakorlása,
személyi és munkaügyi
feladatok ellátása.

Vagyonnyilatkozat té-
teli eljárás lefolytatása

A pályázathoz csatolni kell:
közjegyzõ által hitelesített om., az
eddigi munkahelyet (a munkahe-
lyek felsorolása, a munkaviszony
kezdetének és végének megjelölé-
sével), beosztásokat ismertetõ
szakmai életrajz,
vpr., b., nyilatkozatot arról, hogy
a pályázó pályázati anyagában
foglalt személyes adatainak a pá-
lyázati eljárással összefüggésben
szükséges kezeléshez, valamint
pályázata fénymásolásához hoz-
zájárul.
A pályázatot két példányban, pa-
pír alapon postai, vagy személyes
úton, a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számmal:
(20.097/2010.) ellátva lehet be-
nyújtani.
Pc: Salgótarján Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatal
Oktatási, Kulturális és Sport Iroda
3100 Salgótarján,
Múzeum tér 1.

Szentpéterszeg
Községi Önkormányzat
Képviselõ-testülete
4121 Szentpéterszeg,
Kossuth u. 45.

Általános Iskola,
Óvoda, Bölcsõde és
Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény
4121 Szentpéterszeg,
Kossuth u. 36.

Lf:
Az intézménnyel kap-
csolatos magasabb ve-
zetõi feladatok ellátása
a Gáborján-Szentpéter-
szeg Közoktatási Tár-
sulásban önállóan
mûködõ Általános Is-
kola, Óvoda, Bölcsõde
és Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézményben
és tagintézményben.

A Közokt.tv. 17. §
(1) bekezdésének
a)–b) pontja szerinti és
18. §-a szerinti felsõfo-
kú v. és szakképzett-
ség, továbbá
pedagógus szakvizsga,
legalább öt év pedagó-
gus munkakörben szer-
zett szgy.,
pedagógus szakvizsga
keretében szerzett in-
tézményvezetõi szak-
képzettség,
vagyonnyilatkozat-téte-
li kötelezettség.

ÁEI: 2010. okt. 1.
A vezetõi megbízás 2015. aug.
31-ig szól.
Pbhi: a KSZK honlapon történõ
közzétételtõl számított 30 nap.
A pályázatokat az elbírálás elõtt
szakértõ véleményezi.
Illetmény:
a Kjt. rendelkezései az irány-
adók.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
részletes szakmai ön., vpr., szak-
mai helyzetelemzésre épülõ fej-
lesztési elképzelések.
A pályázathoz csatolni kell:
végzettséget és szakképzettséget
igazoló okiratot, vagy hiteles om.,
b., nyilatkozat arról, hogy a pá-
lyázó a pályázati anyagában fog-
lalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggés-
ben szükséges kezeléséhez hozzá-
járul,
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nyilatkozatot arról, hogy a vezetõi
megbízásával a módosított Kjt.
41. §-a szerinti összeférhetetlen-
ség nem áll fenn.
A pályázatot három példányban
kell benyújtani.
A Képviselõ-testület a pályázat
eredménytelenné nyilvánításának
jogát fenntartja.
Pc., f: Gáborján-Szentpéterszeg
Körjegyzõség körjegyzõje
4121 Szentpéterszeg,
Kossuth u. 45.
Tel.: (54) 416-912

Egyéb

Pesti Barnabás Élelmi-
szeripari Szakképzõ Is-
kola és Gimnázium
1062 Budapest,
Andrássy út 63–65.

Tanügyigazgatási
igazgatóhelyettes

Lf:
Az intézményben folyó
tanügyigazgatási fel-
adatok ellátása.

A munkavégzés helye:
1062 Budapest,
Andrássy út 63–65.
1148 Budapest,
Almádi u. 3–5.
1077 Budapest,
Izabella u. 1.

Egyetem, tanári v. és
szakképzettség, peda-
gógus szakvizsga,
pedagógus munkakör-
ben szerzett szakmai
tapasztalatok –
legalább öt év feletti
szakmai tapasztalat,
felhasználói szintû MS
Office alkalmazás,
büntetlen elõélet,
közoktatás vez.gyak.
Elvárt kompetenciák:
kiváló szintû kommu-
nikációs, döntéshozata-
li, együttmûködési,
irányítási készség.

ÁEI: 2010. nov. 1.
A vezetõi megbízás 2011. aug.
31-ig szól
A közalkalmazotti jogviszony
idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazot-
ti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2010. okt. 15.
Pehi: 2010. okt. 29.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje:
A pályázatról az intézmény veze-
tõje dönt, az alkalmazotti közös-
ség véleménye után.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vezetõhelyettesi prog-
ram. a szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzeléssel.
(Külsõ pályázók esetében képesí-
tést igazoló iratok, ill. azok máso-
latai, elõírt szakmai gyakorlatot
igazoló dokumentumok).
A pályázatot postai úton, a pályá-
zati adatbázisban szereplõ azono-
sító számmal: (495/2010.),
valamint a munkakör megnevezé-
sével: „Tanügyigazgatási igazga-
tóhelyettes) ellátva, valamint
elektronikus formában lehet.
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Pc: Pesti Barnabás Élelmiszeripa-
ri Szakképzõ Iskola és Gimná-
zium
1062 Budapest,
Andrássy út 63–65.
Elektronikus formában:
Molnár Zoltán részére,
e-mail:
molnarzo1@cintromail.hu
f: Molnár Zoltán
(20) 420-0003
A pályázati kiírás további
közzétételének helye, ideje:
KSZK internetes honlap,
Fenntartó:
2010. aug. 2.,
www.pestibarnabas.hu:
2010. aug. 2.

Pedagógiai-minõség-
biztosítási igazgató-
helyettes

Lf:
Az intézményben folyó
mûszaki-minõségbizto-
sítási feladatok ellátása

A munkavégzés helye:
1062 Budapest,
Andrássy út 63–65.
1148 Budapest,
Almádi u. 3–5.
1077 Budapest,
Izabella u. 1.

Egyetem, tanári v. és
szakképzettség, peda-
gógus szakvizsga,
pedagógus munkakör-
ben szerzett szakmai
tapasztalatok –
legalább öt év feletti
szakmai tapasztalat,
felhasználói szintû MS
Office alkalmazás,
büntetlen elõélet,
Elvárt kompetenciák:
kiváló szintû kommu-
nikációs, döntéshozata-
li, együttmûködési,
irányítási készség.

ÁEI: 2010. nov. 1.
A vezetõi megbízás 2011. aug.
31-ig szól
A közalkalmazotti jogviszony
idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazot-
ti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2010. okt. 15.
Pehi: 2010. okt. 29.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje:
a pályázatról az intézmény veze-
tõje dönt, az alkalmazotti közös-
ség véleménye után.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vezetõhelyettesi prog-
ram. a szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzeléssel.
(Külsõ pályázók esetében képesí-
tést igazoló iratok, ill. azok máso-
latai, elõírt szakmai gyakorlatot
igazoló dokumentumok).
A pályázatot postai úton, a pályáza-
ti adatbázisban szereplõ azonosító
számmal: (496/2010.), valamint a
munkakör megnevezésével: „mû-
szaki-minõségbiztosítási igazgató-
helyettes” ellátva, valamint
elektronikus formában lehet.
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Pc: Pesti Barnabás Élelmiszeripa-
ri Szakképzõ Iskola
és Gimnázium
1062 Budapest,
Andrássy út 63–65.
Elektronikus formában:
Molnár Zoltán részére,
e-mail:
molnarzo1@cintromail.hu
f: Molnár Zoltán
(20) 420-0003
A pályázati kiírás további közzé-
tételének helye, ideje:
KSZK internetes honlap,
Fenntartó:
2010. aug. 2.,
www.pestibarnabas.hu:
2010. aug. 2.

Tanulmányi-oktatási
módszertani igazgató-
helyettes

Lf:
Az intézményben folyó
nevelési-tanulmányi
feladatok ellátása.

A munkavégzés helye:
1062 Budapest,
Andrássy út 63–65.
1148 Budapest,
Almádi u. 3–5.
1077 Budapest,
Izabella u. 1.

ÁEI: 2010. nov. 1.
A vezetõi megbízás 2011. aug.
31-ig szól
A közalkalmazotti jogviszony
idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazot-
ti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2010. okt. 15.
Pehi: 2010. okt. 29.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje:
a pályázatról az intézmény veze-
tõje dönt, az alkalmazotti közös-
ség véleménye után.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vezetõhelyettesi
program. a szakmai helyzetelemzés-
re épülõ fejlesztési elképzeléssel.
(Külsõ pályázók esetében képesí-
tést igazoló iratok, ill. azok
másolatai, elõírt szakmai gyakor-
latot igazoló dokumentumok).
A pályázatot postai úton, a pályá-
zati adatbázisban szereplõ
azonosító számmal: (497/2010.),
valamint a munkakör megnevezé-
sével: „nevelési-tanulmányi igaz-
gatóhelyettes” ellátva, valamint
elektronikus formában lehet.
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Pc: Pesti Barnabás Élelmiszeripa-
ri Szakképzõ Iskola és Gimnázi-
um
1062 Budapest,
Andrássy út 63–65.
Elektronikus formában:
Molnár Zoltán részére,
e-mail:
molnarzo1@cintromail.hu
f: Molnár Zoltán
(20) 420-0003
A pályázati kiírás további közzé-
tételének helye, ideje:
KSZK internetes honlap,
Fenntartó:
2010. aug. 2.,
www.pestibarnabas.hu:
2010. aug. 2.

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

2586 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 24. szám

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.



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

Óvodapedagógus

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

1 2 3 4

Napraforgó Óvoda
1119 Budapest,
Tétényi út 46–48.
Bikszádi u. 57–59.
Tel.: 204-6899
e-mail:
info@napraforgoo-
vi.ujbuda.hu

2 fõ óvodapedagógus

dajka

Felsõfokú v.

Elõny:
Dajka szakképesítés

ÁEI: 2010. szept. 1.
A megbízás határozatlan idõre
szól.
Pehi: a benyújtást követõ 15 nap.
Pc., f:
Fülöp Tiborné óvodavezetõ

Pedagógus

Lõrincze Lajos
Általános Iskola
9222 Hegyeshalom,
Rákóczi F. u. 13.
Tel.: (96) 220-100

Tanító

Lf:
Alsós napközis csoport
vezetése

Fõiskolai v. ÁEI: 2010. szept. 1.
A megbízás határozott idõre szól.
Pbhi: 2010. aug. 27.
Pehi: 2010. aug. 30.
Illetmény:
a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., om., b.
A pályázatot írásban, postai úton
kell benyújtani.
Pc: Gálik Péter igazgató

Deák Ferenc Szakkép-
zõ és Mûvészeti Szak-
középiskola
3700 Kazincbarcika,
Herbolyai út 9.
Tel.: (48) 512-682
Fax: (48) 512-684
e-mail:
deaksuli@deakf-kbar-
cika.sulinet.hu

Matematika–fizika
szakos tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2010. aug. 23.
Pbhi: 2010. aug. 13.
Pehi: 2010. aug. 16.
Pc: Mészáros Gáborné igazgató

Berzeviczy Gergely
Szakközépiskola és
Szakképzõ Központ
3525 Miskolc,
Hõsök tere 1.
Tel.: (46) 347-881
Fax: (46) 348-899

Vendéglátó szakoktató Szakirányú felsõfokú v.
Elõny:
szakoktatói munka,
legalább 3-5 év szak-
mai tapasztalat

ÁEI: 2010. szept. 1.
Pehi: 2010. aug. 25.
Illetmény:
a Kjt. rendelkezései az irányadók.
Pc: Dr. Burkáné Szolnoki Ágnes
Igazgató
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e-mail:
titkar@berzeviczy.suli-
net.hu

Közgazdász tanár

Pályaorientációs
szakember

Fejlesztõ pedagógus

Marketing szakember

Képzésszervezõ

pszichológus

Szakirányú egyetemi
v.,
alap szintû MS Office
(irodai alkalmazások)

Szakirányú fõiskolai v.,
Elõny:
pályaválasztás, pálya-
orientáció terén,
legalább 1-3 év szak-
mai tapasztalat.

Szakirányú egyetemi
v.,
Elõny:
fejlesztõ pedagógus kö-
zépiskolában legalább
1-3 év szakmai tapasz-
talat

Szakirányú fõiskolai v.
Elõny:
marketing, reklám, ki-
adványszerkesztés,
legalább 3-5 év szak-
mai tapasztalat

Szakirányú fõiskolai v.
képzésszervezõ, andra-
gógus.
Elõny:
képzésszervezõ,
legalább 3-5 év szak-
mai tapasztalat

Szakirányú egyetemi v.
Elõny:
pszichológus legalább
1-3 év szakmai tapasz-
talat

ÁEI: azonnal
Pehi: 2010. aug. 25.
Illetmény:
a Kjt. rendelkezései az irányadók.
Pc: Dr. Burkáné Szolnoki Ágnes
Igazgató

ÁEI: 2010. szept. 1.
Pehi: 2010. aug. 25.
Illetmény:
a Kjt. rendelkezései az irányadók.
Pc: Dr. Burkáné Szolnoki Ágnes
Igazgató

szociálpedagógus Szakirányú egyetemi v.
Elõny:
szociálpedagógus,
legalább 1-3 év szak-
mai tapasztalat
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Korda Vince Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
5420 Túrkeve,
Széchenyi u. 23.
Tel.: (56) 361-245
e-mail:
kvami@enternet.hu

Társastánctanár Táncmûvészeti fõiskola
társastánc szak,
büntetlen elõélet.

ÁEI: azonnal.
Pbhi: az Oktatási és Kulturális
Közlönyben történõ megjelenés-
tõl számított 15 napon belül.
Pehi: beérkezéstõl számított
öt napon belül.
Illetmény:
a Kjt. rendelkezései az irányadók
( a munkakör nem közalkal-
mazotti)
A pályázathoz csatolni kell:
b., om., szakmai ön.
a pályázatot egy példányban, sze-
mélyesen vagy postai úton kell
benyújtani.
f: Németh István
igazgató

A Szersa Oktatási Központ tájékoztatója

9–10. évfolyam (estin is)
felzárkóztató-szakmai elõkészítõ osztály.

Szakközépiskolai osztályok (estin is)
vendéglátás-kereskedelmi és pedagógiai.

Elõrehozott szakképzés
8. osztályt végzettek részére (3 év)

élelmiszer- és vegyi áru-eladó, mûszakicikk-eladó, pincér, szakács, szociális gondozó, ápoló.

10. évfolyamra épülõ szakmáink (2 év)
virágkötõ, berendezõ, számítógép-szerelõ, karbantartó.

Érettségire, középiskolai végzettségre épülõ szakmáink (2 év, estin is)
kisgyermekgondozó, -nevelõ, pedagógiai asszisztens, jogi asszisztens, zománcmûves.

Tagiskoláink: Demecser, Gyomaendrõd, Zalaszentgrót.

Egész évben fogadjuk a hozzánk érkezõket, beiratkozás szerdai napokon 9–13 óráig.

1095 Budapest, Soroksári út 75–77. www.szersa.hu, e-mail: iskolatitkar@szersa.hu, szerda7@gmail.com
Iskolaigazgató: Orbán Ferencné

Iskolatitkárság: tel./fax: 06 (1) 210-3256
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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

Elek Balázs

A VADÁSZSZENVEDÉLY BÛNCSELEKMÉNYEI

címû kötetét

A könyv szerzõje, Dr. Elek Balázs PhD nem csupán sportvadász – vadászõsök leszármazottja –, hanem
egyúttal a Debreceni Ítélõtábla gyakorló büntetõbírája is, aki a könyvben nem csupán jogászok
számára gyûjtötte össze közérthetõ stílusban mindazon jogi elõírásokat, amelyek a vadászat
gyakorlása során büntetõjogi következményt vonhatnak maguk után. A szerzõ mûvét könnyen
érthetõvé teszi, amikor büntetõbírói tudását és tapasztalatát felhasználva konkrét esetekkel példázza
az általa leírtakat. A kötetben a szerzõ a vadorzókkal kapcsolatos magatartástól kezdõdõen, a
vadászbalesetek értékelésén keresztül, a kóbor állatok elpusztításáig bezárólag szinte minden olyan
eseményt feldolgoz, amelyekkel a gyakorlatban mind a hivatásos, mind a sportvadászok kapcsolatba
kerülhetnek.

A kötet 178 oldal terjedelmû, ára 3213 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

Elek Balázs

A VADÁSZSZENVEDÉLY BÛNCSELEKMÉNYEI

címû, 178 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3213 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

24. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2591



2592 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 24. szám

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY
A Nemzeti Erõforrás Minisztérium hivatalos lapja. A szerkesztésért felelõs: Mátyásné dr. Patócs Andrea.
A szerkesztõség címe: Budapest V., Szalay u. 10–14. Telefon: 795-4722, fax: 795-0230.
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.; www.mhk.hu).
Felelõs kiadó: Bártfai-Mager Andrea ügyvezetõ igazgató.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a Magyar Posta Zrt. közremûködésével. Telefon: 235-4554,
266-9290/240, 241 mellék.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán, 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.;
1394 Budapest, 62. Pf. 357 (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internet-
címen.
Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411).
2010. évi éves elõfizetési díj: 36 288 Ft áfával, féléves elõfizetési díj: 18 144 Ft áfával, egy példány ára 1335 Ft áfával.
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Formakészítés: Sprint Kft.
10.2362 – Nyomta a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.9
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1
A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó gondozásában

megjelent

AZ UNIÓS PÁLYÁZATOK KÉSZÍTÉSÉNEK MÓDSZERTANA
– pályázati sorvezetõ helyi önkormányzatok és kistérségi társulások számára –

Magyarországon jelenleg az egyik legnagyobb kihívás az, hogy az európai uniós csatlakozás elõnyeivel és lehetõségeivel eredményesen
tudunk-e élni. A csatlakozásunk óta eltelt idõszak tapasztalatai rendkívül fontosak, hiszen a 2007–2013 közötti programozási idõszakban
még jelentõsebb nagyságrendû támogatás lesz elérhetõ a helyi önkormányzatok, kistérségi társulások részére.
A pályázatok elkészítése speciális szakértelmet igényel a helyi önkormányzatoktól. A felmérések adatai szerint a pályázó
önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások megközelítõleg fele maga készíti a pályázati dokumentációkat. Ezen helyi
önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások mind a pályázatok készítése, mind a már elnyert támogatásokról való elszámolás
kapcsán számos esetben segítségre szorulnak, mert nem tudnak megfelelni a szigorú elõírásoknak. Ma már igen szoros a pályázati
verseny.
Amennyiben a helyi önkormányzatok, kistérségi társulások eredményesen szeretnék elnyerni az EU nyújtotta forrásokat,
gondolkodásmód-, illetve szemléletváltásra van szükség. A projektszemléletû fejlesztéstervezés rendkívül kreatív szellemi
munka, amely többféle szakismeretet, készséget és szervezett csapatmunkát igényel.
A kiadvány elsõ fejezete „sorvezetõt” ad arra, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) és annak operatív programjai
milyen prioritásokat jelölnek meg, amelyeket a késõbbiekben akciótervek részleteznek és központi projektek és pályázatok
formájában elérhetõk lesznek a kedvezményezettek számára. A projekteknek ugyanis összhangban kell lenniük ezen, valamint a
kohézióra vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatásokban meghatározott célokkal.
A kötet gerincét képezik a projektkövetelmények, a projektciklus-menedzsment (PCM) elmélet, a PCM típusú tervezés gyakorlata, a
stratégiai tervezés módszerei, a logikai kerettervezés, a tevékenységtervezés, a projektcsapat kiválasztása, szerepek, felelõsség,
hatáskörök, a projektek pénzügyi tervezése, a pályázati információk megszerzése.
A kötetben bemutatásra kerül a pályázatkészítés folyamata, a pályázat kidolgozása, a pályázatírás lépései. Egy pályázatban egy
adott projekt kerül bemutatásra, melynek végrehajtására nyerhetõk források. A kiadvány foglalkozik a szerzõdés elõkészítésével, a
Támogatási Szerzõdés megkötésével, módosításával.
Különös hangsúlyt helyez a kiadvány a projektvégrehajtás szakaszában jelentkezõ feladatokra, a jelentési kötelezettségekre, a
pénzügyi elszámolásra.
A megvalósítás fázisában kiemelt hangsúlyt kapnak az utólagos (kifizetett számlák arányában történõ visszautalás) elszámoláshoz
szükséges összesítõk, bizonylatok, igazolások.
A hatékony és eredményes szakmai, pénzügyi dokumentálást esettanulmányokkal segíti a kiadvány.
A kiadvány egy fejezete külön kitér továbbá azon közösségi programokra is (pl. Aktív európai polgárságért, LIFE+), amelyekre a
helyi önkormányzatok nem az ÚMFT keretében, hanem közvetlenül az Európai Bizottsághoz pályázhatnak. Ezen programok
keretében kiírt pályázatokra ugyanis speciális szabályok vonatkoznak.
A pályázat nem cél, hanem egy eszköz, azaz olyan konkrét fejlesztésekhez történõ társfinanszírozás igénylése, amely hozzájárul a
szélesebb közösségek számára is kedvezõ, kijelölt, közép- vagy hosszú távon elérendõ cél megvalósításához.
A kiadvány hasznos segítséget nyújt a napi pályázatírási és projektmegvalósítási munkánál.

A 256 oldalterjedelmû kiadvány ára: 2961 Ft 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).

..................................................................................................................................................................................................................................................................

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem Az uniós pályázatok készítésének módszertana címû kiadványt (ára: 2961 Ft + postaköltség), ..................... példányban,
és kérem juttassák el az alábbi címre:

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 a Magyar
Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutalom.

Keltezés: ………………………………………

…………………………………
cégszerû aláírás
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