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JOGSZABÁLY
A Kormány 221/2010. (VII. 30.) Korm. rendelete
az Óvodai nevelés országos alapprogramjának
kiadásáról szóló 137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 94. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt
felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés
b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §
Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról
szóló 137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság közleménye
A Nemzeti Táncszínház Nonprofit Kft. hirdetménye .......
Pályázati felhívás felsõoktatási intézmény oktatói álláshelyének betöltésére......................................................
Pályázati felhívás nevelési-oktatási intézmények vezetõi
álláshelyeinek betöltésére .............................................
Pályázati felhívás pedagógus és egyéb álláshelyek betöltésére .............................................................................
Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetõi álláshelyének betöltésére......................................................
Közlemény érettségi bizonyítványok és tanúsítványok érvénytelenítésérõl ...........................................................
A Szterényi József Szakközépiskola és Szakiskola közleménye: a 2009/2010. tanévben megsemmisített és elveszett bizonyítványok listájának közzététele ..................
A közlöny zárása után érkezett pályázati felhívások ........
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Rendelet) Melléklet II. GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP cím
Gyermekkép alcím 2. pontja helyébe az 1. számú melléklet
lép.
2. §
A Rendelet Melléklet II. GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP cím Óvodakép alcím 6. pontja helyébe a 2. számú
melléklet lép.
3. §
A Rendelet a következõ 3. §-sal egészül ki:
„3. § (1) Az óvodáknak e rendelet mellékletének –
az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról
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szóló 137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 221/2010. (VII. 30.) Korm. rendelettel – módosított
II. GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP cím Gyermekkép alcím 2. pontjában, valamint a II. GYERMEKKÉP,
ÓVODAKÉP cím Óvodakép alcím 6. pontjában foglaltakra tekintettel felülvizsgált, és szükség szerint módosított
nevelési programjukat elõször a 2010/2011. óvodai nevelési évben kell alkalmazniuk.
(2) E § 2011. szeptember 1-jén hatályát veszti.”
4. §
(1) E rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) E rendelet a hatálybalépését követõ napon hatályát
veszti.

26. szám

vonásait veszi alapul. Ezek szerint: a gyermek fejlõdõ
személyiség, fejlõdését genetikai adottságok, az érés sajátos törvényszerûségei, a spontán és tervszerûen alkalmazott környezeti hatások együttesen határozzák meg.
E tényezõk együttes hatásának következtében a gyermeknek sajátos, életkoronként (életkori szakaszonként) és
egyénenként változó testi és lelki szükségletei vannak.
A személyiség szabad kibontakoztatásában a gyermeket
körülvevõ személyi és tárgyi környezet szerepe meghatározó. Az óvodai nevelés gyermekközpontú, befogadó,
ennek megfelelõen a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszik, biztosítva minden gyermek számára
az egyenlõ hozzáférést. Nem ad helyet az elõítéletek kibontakozásának sem társadalmi, sem nemi, sem egyéb értelemben.”

Orbán Viktor s. k.,
2. számú melléklet a 221/2010. (VII. 30.) Korm. rendelethez
[Melléklet a 137/1996. (VIII. 28.) Korm rendelethez]

miniszterelnök

1. számú melléklet a 221/2010. (VII. 30.) Korm. rendelethez
[Melléklet a 137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelethez]
„2. Az Alapprogram gyermekkép megrajzolásában
az eltérõ pedagógiai és pszichológiai irányzatok közös

„6. A hazájukat elhagyni kényszerülõ családok (a továbbiakban: migráns) gyermekeinek óvodai nevelésében
biztosítani kell az önazonosság megõrzését, ápolását, erõsítését, társadalmi integrálását, az emberi jogok és alapvetõ szabadságok védelmét.”

KÖZLEMÉNYEK
A Nemzeti Erõforrás Minisztérium közleménye a nyilvános könyvtárak jegyzékérõl
A nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetésérõl szóló 64/1999. (IV. 28.) Korm. rendelet alapján e közlemény mellékleteként közzétesszük a Hivatalos Értesítõ 2009. évi 56. számában megjelent nyilvános könyvtárak jegyzékének változásait, helyesbítéseit, valamint a jegyzékrõl törölt könyvtár adatait. A jegyzék tartalmazza a könyvtár nevét, címét, vezetõjét, fenntartóját és alaptevékenységét, valamint a településazonosító törzsszámot és a megyekódot.
A jegyzéket a fenntartók által beküldött dokumentumok alapján állítottuk össze.
Az összesített, aktuális jegyzék a Nemzeti Erõforrás Minisztériumának honlapján is megjelent:
http://www.nefmi.gov.hu/kultura/konyvtarszakmai/nyilvanos-konyvtarak
Dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton s. k.,
kulturális helyettes államtitkár
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A nyilvános könyvtárak jegyzékére újonnan felvett könyvtár
Település

Budapest

KSH- és megyekód

0116337-FV

A könyvtár
neve

címe

Budapesti Kommunikációs Nagy Lajos király útja
és Üzleti Fõiskola
1–9. 1148
könyvtára

vezetõje

Bánhegyiné Kollár
Kornélia

irányító szerve (fenntartója)

alaptevékenysége

Budapesti Kommunikációs fõiskolai könyvtári
és Üzleti Fõiskola
feladatok ellátása

Törlés a nyilvános könyvtárak jegyzékérõl
KSH- és megyekód

A könyvtár
neve

Budapest

0129744-FV

Ecsegfalva

0409432-BÉ

Heller Farkas Gazdasági
és Turisztikai
Szolgáltatások Fõiskolája
Szakkönyvtár és
Információs Pont
Községi Könyvtár

Gyõrtelek

1510126-SZB

Községi Könyvtár

Jászszentlászló

0308378-BÁCS

Jászszentlászló
Községi Önkormányzat
Nyilvános Könyvtára

Magyarbánhegyes

0427906-BÉ

Mátraballa

1019965-HE

Általános Mûvelõdési
Központ. Községi
Könyvtár
Községi Könyvtár

Nagybaracska

0325955-BÁCS

Nagykereki

0908907-HB

Novaj

1029276-HE

Bocskai István
Mûvelõdési Ház és
Könyvtár
Települési Közkönyvtár

Polány

1413790-SO

Községi Könyvtár

címe

vezetõje

irányító szerve (fenntartója)

alaptevékenysége

Rózsa u. 4–6.
1077

M. Blascsok Annamária

Heller Farkas Gazdasági
és Turisztikai
Szolgáltatások Fõiskolája

fõiskolai könyvtári
feladatok ellátása

Fõ u. 67.
5515
Kossuth út 76.
4752
Hunyadi u. 2.
6133

Kádár Imréné

Ecsegfalva Község
Önkormányzata
Gyõrtelek Község
Önkormányzata
Jászszentlászló–Móricgát
Községi Önkormányzatok
Intézményfenntartó
Társulása
Magyarbánhegyes Község
Önkormányzata

községi könyvtári
feladatok ellátása
községi könyvtári
feladatok ellátása
községi könyvtári
feladatok ellátása

Kossuth u. 56.
5667

Fõ u. 87.
3247
Simonyi Márton Általános Szabadság tér 19–21.
Iskola és Könyvtár
6527

Szatlóczky Tiborné
Kovács Istvánné

Farkas Ildikó

Forgó Zsolt
Somogyi Gábor

Mátraballa Község
Önkormányzata
Nagybaracska Község
Önkormányzata

Bocskai Várkastély
4127

Dávid Jenõné

Nagykereki Község
Önkormányzata

Rákóczi út 5.
3327
Fõ u. 24.
7458

Bereczné Kovács Mária

Novaj Települési
Önkormányzat
Polány Község
Önkormányzata

Varga Zsuzsanna

községi könyvtári
feladatok ellátása
községi könyvtári
feladatok ellátása
községi és iskolai
könyvtári feladatok
ellátása
községi könyvtári
feladatok ellátása
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Település

községi könyvtári
feladatok ellátása
községi és iskolai
könyvtári feladatok
ellátása
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KSH- és megyekód

A könyvtár
neve

címe

0512469-BAZ

Községi Könyvtár

Iskola tér 2/A
3908
Kossuth u. 5–7.
4163

Szerep

0933437-HB

Általános Iskola Óvoda
és Községi Könyvtár

Szigliget

1924891-VE

Községi Könyvtár

Tiszabõ

1610773-JNSZ

Tiszabura

1622770-JNSZ

Tiszaparti Községi
Könyvtár
Általános Mûvelõdési
Központ Könyvtára

Kossuth u. 53.
8264
Fõ u. 80.
5232
Kossuth u. 62.
5235

Zalakomár

2010348-ZA

Zalakomári Kulturális
Központ. Könyvtár

Tavasz u. 15.
8751

Spéder Antalné
Gyõriné Boruzs Anna

Murger Jánosné
Mága Zsolt
Papp Istvánné

Rátkai Józsefné

irányító szerve (fenntartója)

Rátka Község
Önkormányzata
Szerep Község
Önkormányzata
Szigliget Község
Önkormányzata
Tiszabõ Község
Önkormányzata
Tiszabura Község
Önkormányzata
Zalakomár Község
Önkormányzata

alaptevékenysége

községi könyvtári
feladatok ellátása
községi és iskolai
könyvtári feladatok
ellátása
községi könyvtári
feladatok ellátása
községi könyvtári
feladatok ellátása
községi és iskolai
könyvtári feladatok
ellátása
községi és iskolai
könyvtári feladatok
ellátása

Helyesbítések, változások a Hivatalos Értesítõ 2009. évi 56. számában megjelent állapothoz képest
(a változott adatok félkövérrel)
Település

KSH- és megyekód

Álmosd

0927641-HB

Apátfalva

0614252-CSO

Balatonkenese

1905148-VE

Beled

0810588-GY

A könyvtár
neve

Bocskai István Általános
Iskola és Községi Kölcsey
Könyvtár
Szociális Alapszolgáltatási
Központ, Könyvtár és Faluház
Közmûvelõdési Intézmény
és Könyvtár
Mikrotérségi Általános
Mûvelõdési Központ Beled.
Városi és Iskolai Könyvtár

címe

vezetõje

irányító szerve (fenntartója)

Lehóné Szõke Irén

Álmosd Község
Önkormányzata

Templom u. 57.
6931
Táncsics Mihály u. 24.
8174
Vásártér u. 2/1.
9343

Furák Szilvia

Apátfalva Község
Önkormányzata
Balatonkenese Város
Önkormányzata
Beled Város
Önkormányzata,
Dénesfa Község
Önkormányzata, Edve
Község Önkormányzata,
Gyóró Község
Önkormányzata,
Rábakecöl Község
Önkormányzata,
Vásárosfalu Község
Önkormányzata

Györgydeákné Takács
Hajnalka
Kotekné Kalmár
Zsuzsanna

községi és iskolai
könyvtári feladatok
ellátása
községi könyvtári
feladatok ellátása
városi könyvtári feladatok
ellátása
városi és iskolai könyvtári
feladatok ellátása
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Iskola köz 3.
4285

alaptevékenysége
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Rátka

vezetõje
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Település

Budapest
Cigánd
Csátalja

KSH- és megyekód

A könyvtár
neve

irányító szerve (fenntartója)

alaptevékenysége

Columbus u. 87–89.
1145
Fõ u. 38.
3973
Petõfi S. u. 2.
6523

Bíróné Tóth Irén

fõiskolai könyvtári
feladatok ellátása
városi könyvtári
feladatok ellátása
községi és iskolai
könyvtári feladatok
ellátása

Dóc Nyilvános Községi
Könyvtár
Domaszék–Röszke Általános
Mûvelõdési Központ
Könyvtára

Rózsa F. u. 4.
6766
Dózsa Gy. u. 39.
6781

Tóth Margit

Magyar Táncmûvészeti
Fõiskola
Cigánd Város
Önkormányzata
Csátalja Község
Önkormányzata,
Nagybaracska Község
Önkormányzata
Dóc Község
Önkormányzata
Domaszék–Röszke
Közoktatási
Intézményfenntartó
Társulás Társulási
Tanácsa
Dunakiliti Község
Önkormányzata

Magyar Táncmûvészeti
Fõiskola könyvtára
0503939-BAZ Nagy Dezsõ Mûvelõdési Ház
és Könyvtár Cigánd
0326471-BÁCS Csátalja-Nagybaracska
Általános Mûvelõdési
Központ Csátaljai Könyvtára

Bötykösné Fodor Kitti
Jaeger Mihályné

0630535-CSO

Domaszék

0613383-CSO

Dunakiliti

0827739-GY

Községi és Iskolai Könyvtár
Dunakiliti

Kossuth L. u. 86.
9225

Todorovity Dalma

Elek

0432957-BÉ

Ady Endre u. 2.
5742

Nádor Mária

Elek Város
Önkormányzata

Fertõd

0809885-GY

Reibel Mihály Városi
Mûvelõdési Központ
és Könyvtár
Fertõd Városi Könyvtár

Fülöpné Simon Edit

Gárdony

0710296-FE

Hódmezõvásárhely

0608314-CSO

Madách sétány 1.
9431
Szabadság u. 14.
2483
Andrássy út 44.
6800

Fertõd Város
Önkormányzata
Gárdony Város
Önkormányzata
Hódmezõvásárhely
Megyei Jogú Város
Közgyûlése

városi könyvtári
feladatok ellátása
városi könyvtári feladatok
ellátása
városi könyvtári feladatok
ellátása

Jászboldogháza

1615811-JNSZ

Jászkisér

1622798-JNSZ

Városi Könyvtár

Kadarkút

1426453-SO

Városi Könyvtár

Kaposvár

Pécsi Tudományegyetem.
Egészségügyi Fõiskolai Kar
Kaposvári Tagozat Könyvtára
0332434-BÁCS Kiskunhalas Város
Önkormányzatának Martonosi
Pál Városi Könyvtára

községi és iskolai
könyvtári feladatok
ellátása
városi könyvtári feladatok
ellátása
városi könyvtári
feladatok ellátása
fõiskolai könyvtári
feladatok ellátása

Kiskunhalas

1420473-SO

Gárdonyi Géza Könyvtár
és Kulturális Központ
Németh László
Városi Könyvtár
és Pósa Lajos
Gyermekkönyvtár
Jászboldogházi Községi
Könyvtár

Engi Józsefné

Tóth Attiláné
Soós Csilla

Kossuth u. 1.
5144

Dr. Szedõ Józsefné

Jászboldogháza Község
Önkormányzata

Jubileum tér 7.
5137
Petõfi S. u. 1.
7530
Szent Imre u. 14/B
7400

Szakálné Torma Eszter

Jászkisér Város
Önkormányzata
Kadarkút Város
Önkormányzata
Pécsi Tudományegyetem

Szövetség tér 11.
6400

Huber Helga

Molnár Andrea Judit
Szabó Katalin

Kiskunhalas Város
Önkormányzata

községi könyvtári
feladatok ellátása
községi és iskolai
könyvtári feladatok
ellátása

községi és iskolai
könyvtári feladatok
ellátása
városi könyvtári feladatok
ellátása

városi könyvtári
feladatok ellátása
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Dóc
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vezetõje

0116586-FV

címe
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Település

KSH- és megyekód

A könyvtár
neve

József Attila Mûvelõdési Ház
és Nagyközségi Könyvtár
Keller Lajos Városi Könyvtár
és Kulturális Központ
Közösségi Ház és Könyvtár

1623171-JNSZ

Mindszent

0621555-CSO

Nagykökényes

1024943-HE

Nagyrév

Községi Könyvtár
és Mûvelõdési Ház
Mûvelõdési Ház és Könyvtár
1512274-SZB
Közmûvelõdési Intézmény
Nyírteleki Általános
1513550-SZB
Mûvelõdési Központ.
Városi Könyvtár
Magyar Bencés Kongregáció
0824305-GY
Pannonhalmi Fõapátság
Fõapátsági Könyvtár
0526949-BAZ Általános Mûvelõdési
Központ Könyvtára
0521351-BAZ Szepsi Csombor Márton
Gimnázium, Szakképzõ,
Általános Iskola, Könyvtár,
Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat és Alapfokú
Mûvészeti Iskola
Könyvtár és Mûvelõdési Ház
1314146-PE
Tápiószele
0324545-BÁCS Árpád Fejedelem
Általános Iskola és Könyvtár

Nyírmada
Nyírtelek

Pannonhalma

Sajókeresztúr
Szikszó

Tápiószele
Tiszaalpár

1606318-JNSZ

Tiszapüspöki

1603373-JNSZ

Községi Könyvtár

Tószeg

1607490-JNSZ

Községi Közkönyvtár

Zsámbék

1325034-PE

Városi Könyvtár és
Múzeumok

vezetõje

Karcagi út 15.
5321
Szabadság tér 37.
6630
Szabadság út 12.
3012
Árpád út 76.
5463
Ady E. út 9.
4564
Petõfi Sándor u. 42.
4461

Kemecsi Sándorné

Vár 1.
9090

Dejcsics Konrád

Rákóczi u. 79.
3791
Malom u. 3.
3800

Girhiny Nándorné

Posta út 2.
2766
Alkotmány u. 14.
6066

Bonáczné Molnár Márta

Fõ út 79.
5211
Rákóczi út 35.
5091
Magyar u. 2.
2072

Molnárné Fekete Mária

Vargáné Jancsó Irén
Török Lászlóné
Kukovecz Lídia
Mudri Barnabásné
Bócsi Irén

Konkoly Tiborné

Sztakó Ildikó

Siposné Nagy Julianna
Likó Julianna

irányító szerve (fenntartója)

alaptevékenysége

Kunmadaras Nagyközség
Önkormányzata
Mindszent Város
Önkormányzata
Nagykökényes Község
Önkormányzata
Nagyrév Község
Önkormányzata
Nyírmada Város
Önkormányzata
Nyírtelek Város
Önkormányzata

községi könyvtári
feladatok ellátása
városi könyvtári feladatok
ellátása
községi könyvtári
feladatok ellátása
községi könyvtári
feladatok ellátása
városi könyvtári feladatok
ellátása
városi és iskolai könyvtári
feladatok ellátása

Magyar Bencés
Kongregáció
Pannonhalmi Fõapátság
Sajókeresztúr Község
Önkormányzata
Szikszó Város
Önkormányzata

egyházi könyvtári
feladatok nyilvános
könyvtári ellátása
községi könyvtári
feladatok ellátása
városi és iskolai könyvtári
feladatok ellátása

Tápiószele Város
Önkormányzata
Tiszaalpár Nagyközség
Önkormányzata

városi könyvtári feladatok
ellátása
községi és iskolai
könyvtári feladatok
ellátása
községi könyvtári
feladatok ellátása
községi könyvtári
feladatok ellátása
városi könyvtári feladatok
ellátása

Tiszapüspöki Község
Önkormányzata
Tószeg Község
Önkormányzata
Zsámbék Város
Önkormányzata
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Tájékoztató
a Nemzeti Erõforrás Minisztérium Levéltári Akkreditációs Szakbizottságától,
továbbá Könyvtári Akkreditációs Szakbizottságától kapott alapítási
és indítási engedélyt kapott képzési programokról
I. Tájékoztató a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszerérõl, követelményeirõl és a képzés finanszírozásáról
szóló 1/2000.(I.14.) NKÖM rendelet 4. § (2) bekezdése szerint a Nemzeti Erõforrás Minisztérium Levéltári Akkreditációs Szakbizottságától alapítási és indítási engedélyt kapott képzési programokról

Alapítási engedélyt kapott levéltári képzési programok
A képzés neve, engedélyének
érvényessége

A mûszaki (építészeti)
tervdokumentációk kezelése
és értelmezése a levéltárban

A képzés
óraszáma

A képzés alapítója

Címe

A képzés alkotója

30

Budapest Fõváros
Levéltára

1139 Budapest
Teve utca
3–5.

Somfai Balázs

Somfai Balázs
8200 Veszprém, Diósy
M. u. 2/C. VI/18.
Tel.: (88) 560-170
E-mail:
leveltar@veml.hu

30

Budapest Fõváros
Levéltára

1139 Budapest
Teve utca
3–5.

Dr. Szegõfi Anna

Dr. Szegõfi Anna
1013 Budapest, Attila u.
41. I/6.
Tel.: 06-30-5005741
E-mail:
szegofia@bparchiv.hu

30

Budapest Fõváros
Levéltára

1139 Budapest
Teve utca
3–5.

Dr. Dóka Klára

Dr. Dóka Klára
1165 Budapest, Sasvár u.
114.
Tel.: 06-30-3228156
E-mail:
drdoka@freestart.hu

30

Budapest Fõváros
Levéltára

1139 Budapest
Teve utca
3–5.

Dr. Szegõfi Anna

Dr. Szegõfi Anna
1013 Budapest, Attila u.
41. I/6.
Tel.: 06-30-5005741
E-mail:
szegofia@bparchiv.hu

30

Budapest Fõváros
Levéltára

1139 Budapest
Teve utca
3–5.

Pesti Lászlóné,
Puteáni-Holl
Adrien, dr. Szegõfi
Anna

Puteáni-Holl Adrien
2092 Budakeszi, Gábor
Áron u. 1/A.
Tel.: 298-7573

2015. június 9.
Az iratkezelés
2015. június 9.

Közigazgatás és iratkezelés
1850-1995 között
2015. június 9.

Számítógép a levéltárban,
elektronikus segédletek,
adatbázis kezelés
2015. június 9.
Állományvédelmi feladatok
meghatározása, tervezése,
végrehajtása
2015. június 9.

Információ (cím, tel., fax,
email)
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Indítási engedélyt kapott levéltári képzési programok
A képzés neve,
engedélyének
érvényessége

A mûszaki (építészeti) tervdokumentációk kezelése és
értelmezése a levéltárban

A képzés
óraszáma

Másutt
indít-e
képzést

Iskolai
végzettség

A képzés indítója

30

k, segédlevéltáros, levéltáros
szakképesítés

Budapest Fõváros Levéltára
(1139 Budapest,
Teve u. 3–5.)

Budapest Fõvá- országosan
ros Levéltára
(1139 Budapest,
Teve u. 3–5.)

45000

Somfai Balázs
8200 Veszprém,
Diósy M. u. 2/C.
VI/18.
Tel.: (88) 560-170
E-mail: leveltar@veml.hu

30

k; levéltárkezelõ, iratkezelõ,
segédlevéltáros, levéltáros
szakképesítés

Budapest Fõváros Levéltára
(1139 Budapest,
Teve u. 3–5.)

Budapest Fõvá- országosan
ros Levéltára
(1139 Budapest,
Teve u. 3–5.)

45000

Dr. Szegõfi Anna
1013 Budapest,
Attila u. 41. I/6.
Tel.:
06-30-5005741
E-mail: szegofia@bparchiv.hu

k; levéltárkezelõ, iratkezelõ,
segédlevéltáros, levéltáros
szakképesítés;
levéltári, ügyviteli gyakorlat

Budapest Fõváros Levéltára
(1139 Budapest,
Teve u. 3–5.)

Budapest Fõvá- országosan
ros Levéltára
(1139 Budapest,
Teve u. 3–5.)

45000

Dr. Dóka Klára
1165 Budapest,
Sasvár u. 114.
Tel.:
06-30-3228156
E-mail: drdoka@freestart.hu

30

k; levéltárkezelõ, iratkezelõ,
segédlevéltáros, levéltáros
szakképesítés;
alapfokú
számítógépes
ismeret

Budapest Fõváros Levéltára
(1139 Budapest,
Teve u. 3–5.)

Budapest Fõvá- országosan
ros Levéltára
(1139 Budapest,
Teve u. 3–5.)

45000

Dr. Szegõfi Anna
1013 Budapest,
Attila u. 41. I/6.
Tel.:
06-30-5005741
E-mail: szegofia@bparchiv.hu

30

k; levéltárkezelõ, iratkezelõ,
segédlevéltáros, levéltáros
szakképesítés

Budapest Fõváros Levéltára
(1139 Budapest,
Teve u. 3–5.)

Budapest Fõvá- országosan
ros Levéltára
(1139 Budapest,
Teve u. 3–5.)

45000

Puteáni-Holl Adrien
2092 Budakeszi,
Gábor Áron u.
1/A.
Tel.: 298-7573

A képzés helye

A képzés
díja

2015. június 9.
Az iratkezelés
2015. június 9.

Közigazgatás és irat- 30
kezelés 1850-1995
között
2015. június 9.

Számítógép a levéltárban: elektronikus
segédletek, adatbázis kezelés
2015. június 9.

Állományvédelmi
feladatok meghatározása, tervezése,
végrehajtása
2015. június 9.

Információ (cím,
tel., fax, email)
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II. Tájékoztató a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszerérõl, követelményeirõl és a
képzés finanszírozásáról szóló 1/2000.(I.14.) NKÖM rendelet 4. § (2) bekezdése szerint a Nemzeti Erõforrás Minisztérium Könyvtári Akkreditációs Szakbizottságától alapítási és indítási engedélyt kapott képzési programokról
Alapítási engedélyt kapott könyvtári képzési programok
A képzés neve, engedélyének
érvényessége
A tudomány mérése –
Bibliometriai ismeretek, a
szakirodalom feltérképezése

A képzés
alapítója

Címe

A képzés
alkotója

Információ (cím, tel., fax,
email)

Semmelweis
Egyetem
Központi
Könyvtár

1085 Budapest
Üllõi út 26.

Dr. Vasas Lívia

30

Könyvtári Intézet

1827 Budapest
Budavári Palota
F. épület

Dr. Hangodi
Ágnes + külsõ
partnerek

60

Budapesti
Francia Intézet

1011 Budapest
Fõ utca 17.

Coler Valérie,
Csekõ Ildikó,
Majoros Ottó

60

Könyvtári Intézet

1827 Budapest
Budavári Palota
F. épület

Payer Barbara

ELTE BTK
Ruszisztikai
Központ

1088 Budapest
Múzeum krt.
6–8.

Pálos Ildikó

Berhidi Anna
Semmelweis Egyetem Központi
Könyvtár
1085 Budapest Üllõi út 26.
Tel.: 459-1500
Fax: 317-1148
E-mail: aberhidi@lib.sote.hu
dr. Hangodi Ágnes
Könyvtári Intézet
1827 Budapest Budavári Palota
F. ép.
T.: 224-3821
Fax: 375-9984
E-mail: hangodi@oszk.hu
dr. Hangodi Ágnes
Könyvtári Intézet
1827 Budapest Budavári Palota
F. ép.
T.: 224-3821
Fax: 375-9984
E-mail: hangodi@oszk.hu
dr. Hangodi Ágnes
Könyvtári Intézet
1827 Budapest Budavári Palota
F. ép.
T.: 224-3821
Fax: 375-9984
E-mail: hangodi@oszk.hu
dr. Hangodi Ágnes
Könyvtári Intézet
1827 Budapest Budavári Palota
F. ép.
T.: 224-3821
Fax: 375-9984
E-mail: hangodi@oszk.hu

A képzés
óraszám
a
30

2015. június 22.

Könyvtári vezetõi ismeretek.
IV. A minõségirányítás
kialakítása és értékelése, a
minõsített könyvtári cím
elnyerésének módszerei
2015. június 22.
Francia szaknyelvi tanfolyam
könyvtárosok részére
(Formation linguistique et
technique en français B
l’intention des bibliothécaires)
2015. június 22.
Interaktív portálok
üzemeltetése könyvtári
környezetben
2015. június 22.

60
Orosz szaknyelvi tanfolyam
könyvtárosok részére
(AD@(D"<<" 8JDF@&
BD@L,FF4@>">@(@ DJFF8@(@
b2Z8" *:b $4$:4@H,8"D,6)
2015. június 22.
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Indítási engedélyt kapott könyvtári képzési programok
A képzés neve,
engedélyének
érvényessége

A
képzés
óraszá
ma

Iskolai
végzettség

A képzés indítója

A képzés helye

Másutt
indít-e
képzést

A
képzés
díja

2-3 év gyakorlat, min. alapszintû angol
nyelvtudás,
középfokú
számítástechnikai
alapismeretek

Semmelweis
Egyetem Központi Könyvtár
(1085 Budapest
Üllõi út 26.)

országosan
Semmelweis
Egyetem Központi Könyvtár
(1085 Budapest
Mikszáth tér 5.)

60

f

Könyvtári Intézet
(1827 Budapest
Budavári Palota
F. épület)

Pest Megyei
Könyvtár
(2000 Szentendre Pátriárka
u. 7.)

30
Könyvtári vezetõi ismeretek. IV. A minõségirányítás
kialakítása és értékelése, a minõsített könyvtári cím elnyerésének
módszerei

f

Könyvtári Intézet
(1827 Budapest
Budavári Palota
F. épület)

Könyvtári Inté- Könyvtári
Intézet
zet
(1827 Budapest
Budavári Palota
F. épület)

k,
1-2 év szakmai gyakorlat,
A2 típusú
tudásanyag

Könyvtári Intézet
(1827 Budapest
Budavári Palota
F. épület)

Olasz Kultúrintézet
(1088 Budapest
Bródy Sándor
u. 8.)

k/f
min. 1-2 éves
szakmai gyakorlat, a francia nyelv A2
típusú
tudásanyaga

Könyvtári Intézet
(1827 Budapest
Budavári Palota
F. épület)

Budapesti Fran- Budapesti
Francia Incia Intézet
(1011 Budapest tézet
Fõ utca 17.)

55000

Könyvtári Intézet
(1827 Budapest
Budavári Palota
F. épület)

Könyvtári Inté- Könyvtári
zet
Intézet
(1827 Budapest
Budavári Palota
F. épület)

50000

2015. június 22.

k/f
Windows operációs rendszer
használata,
szövegszerkesztési, internetes,
html-ismeretek

Orosz szaknyelvi tan- 60
folyam könyvtárosok
részére (AD@(D"<<"
8JDF@&
BD@L,FF4@>">@(@
DJFF8@(@ b2Z8" *:b
$4$:4@H,8"D,6)

k/f
min. 1-2 éves
szakmai gyakorlat, az
orosz nyelv
A2 típusú
tudásanyaga

Könyvtári Intézet
(1827 Budapest
Budavári Palota
F. épület)

ELTE BTK Ru- Könyvtári
szisztikai Köz- Intézet
pont
(1088 Budapest
Múzeum krt.
6-8.)

55000

A tudomány mérése – 30
Bibliometriai ismeretek, a szakirodalom
feltérképezése
2015. június 22.

Könyvtári partnerkapcsolatok (belsõ
partnerség, szervezeti
kultúra és külsõ partnerség)

50000

Pest Megyei 80000
Könyvtár

2015. június 22.

2015. június 22.
Olasz szaknyelvi tan- 60
folyam könyvtárosok
részére (Corso di specializza- zione in italiano per bibliotecari)

Olasz
Kultúrintézet

40000

55000

2015. június 22.
Francia szaknyelvi
60
tanfolyam könyvtárosok részére (Formation linguistique et
technique en français
à l’intention des bibliothécaires)
2015. június 22.
Interaktív portálok
üzemeltetése könyvtári környezetben

2015. június 22.

60

Információ
(cím, tel., fax, email)

Berhidi Anna
Semmelweis Egyetem Központi
Könyvtár
1085 Budapest, Üllõi út 26.
Tel.: 459-1500
Fax: 317-1148
E-mail: aberhidi@lib.sote.hu
dr. Hangodi Ágnes
Könyvtári Intézet
1827 Budapest, Budavári Palota F. ép.
T.: 224-3821
Fax: 375-9984
E-mail: hangodi@oszk.hu
dr. Hangodi Ágnes
Könyvtári Intézet
1827 Budapest, Budavári Palota F. ép.
T.: 224-3821
Fax: 375-9984
E-mail: hangodi@oszk.hu
dr. Hangodi Ágnes
Könyvtári Intézet
1827 Budapest, Budavári Palota F. ép.
T.: 224-3821
Fax: 375-9984
E-mail: hangodi@oszk.hu
dr. Hangodi Ágnes
Könyvtári Intézet
1827 Budapest, Budavári Palota F. ép.
T.: 224-3821
Fax: 375-9984
E-mail: hangodi@oszk.hu
dr. Hangodi Ágnes
Könyvtári Intézet
1827 Budapest, Budavári Palota F. ép.
T.: 224-3821
Fax: 375-9984
E-mail: hangodi@oszk.hu
dr. Hangodi Ágnes
Könyvtári Intézet
1827 Budapest, Budavári Palota F. ép.
T.: 224-3821
Fax: 375-9984
E-mail: hangodi@oszk.hu

Nemzeti Erõforrás Minisztérium
Közgyûjteményi Fõosztály
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KÖZLEMÉNY
Szakok és érettségi vizsgatárgyak, többletpontok a 2012. évi
felsõoktatási felvételi eljárások során
A felsõoktatási felvételi eljárás során a hatályos felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény és a felsõoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet elõírásai alapján alapképzésben felvételi vizsgát nem lehet tartani, a jelentkezõk érettségi pontjait – a mûvészet és a mûvészetközvetítés képzési terület kivételével –
kötelezõ módon két érettségi vizsgatárgy százalékos eredménye alapján kell meghatározni.
A választható vagy kötelezõ érettségi vizsgatárgyak jelentkezési feltételként középszintû érettségi vizsgát jelentenek,
azt külön tartalmazza a táblázat, ha emelt szintû érettségi szükséges a jelentkezéshez.
– Ahol több érettségi vizsgatárgyból lehet választani az adott képzési területen, ott a táblázat tartalmazza azt is, ha az
adott képzési ágon, alapképzési szakon van kötelezõ érettségi vizsgatárgy.
– Ahol több érettségi vizsgatárgyból lehet választani az adott alapképzési szakon, ott a választás joga a jelentkezõé.
A felsõoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet elõírásai alapján az adott képzési területen képzést meghirdetõ felsõoktatási intézmények közösen meghatározták azt, hogy az adott képzési területen
az adható többletpontokból melyikért jár többletpont.
Agrár képzési terület
Általános követelmények
Választható érettségi vizsgatárgyak:
biológia vagy fizika vagy földrajz vagy idegen nyelv (angol, német) vagy informatika vagy kémia vagy matematika vagy
természettudomány vagy szakmai elõkészítõ tárgy.
A képzési területen választható szakmai elõkészítõ vizsgatárgyak:
építészeti és építési alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek, közgazdasági-marketing alapismeretek, közlekedési alapismeretek,
mezõgazdasági alapismeretek.
Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezõnek.
Az intézmények által adható többletpontok
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a
FIDE által szervezett Sakkolimpián, 1984-tõl kezdõdõen a Paralimpián vagy Siketolimpián szereplõ
sportágban legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon elért legalább 3. helyezésért
16 pont; országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 8 pont.
A mûvészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett, a minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Mûvészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni versenyzõ ként elért 1–3. helyezésért 16 többletpont.
Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Elõkészítõ Érettségi Tárgyak Versenyén elért 1–10. helyezésért 80 pont, 11–20. helyezésért 40 pont, 21–30. helyezé sért 20 pont, tantárgyanként legfeljebb egy versenyeredményért, amennyiben az érettségi pontot adó
tárgy az adott szakon.
A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a
nagydíjasoknak legfeljebb 24 pont, az elsõ díjasoknak 12 pont, tantárgyanként legfeljebb egy vizsga eredményért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.
Az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. helyezésért 20 pont.
Az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ emelt szintû vagy felsõfokú szakképesítésért, illetve a ko rábban az érettségi vizsgát követõen megszerzett technikusi képesítõ bizonyítványért, a 2. számú
melléklet szerint szakiránynak megfelelõ továbbtanulás esetén 24 pont.
A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. §-a (2) bekezdésének h) pontja szerint a szakképesítésért felelõs miniszter által szervezett országos szakmai tanulmányi versenyen elért helyezése
alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól felmentést kapott jelentkezõ, a 2. számú melléklet szerint szakiránynak megfelelõ továbbtanulás esetén 30 többletpont.

Igen/Nem
igen

igen

igen

igen

igen
igen

igen

2620
Képzési ág
agrár mûszaki
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Alapképzési szakok
földmérõ és földrendezõ mérnök
mezõgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki
tájrendezõ és kertépítõ mérnöki
állatorvosi (osztatlan)

26. szám

Érettségi vizsgatárgyak
az általános követelmények szerint
az általános követelmények szerint

az általános követelmények szerint
biológia
és
kémia
Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni.
erdõmérnöki
erdõmérnöki (osztatlan)
matematika kötelezõ
és
a következõ tárgyak közül még egy: biológia vagy
fizika vagy kémia vagy szakmai elõkészítõ tárgy
Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni.
gazdasági, vidékfejlesztési és gazdasági és vidékfejlesztési ag- az általános követelmények szerint
informatikus agrármérnöki
rármérnöki
informatikus és szakigazgatási az általános követelmények szerint
agrármérnöki
élelmiszer- és kertészmérnöki élelmiszer-mérnöki
az általános követelmények szerint
kertészmérnöki
az általános követelmények szerint
környezetgazdálkodási és ter- környezetgazdálkodási agráraz általános követelmények szerint
mészetvédelmi mérnöki
mérnöki
természetvédelmi mérnöki
az általános követelmények szerint
vadgazda mérnöki
az általános követelmények szerint
mezõgazdasági
állattenyésztõ mérnöki
az általános követelmények szerint
mezõgazdasági mérnöki
az általános követelmények szerint
mezõgazdasági szakoktató
az általános követelmények szerint
növénytermesztõ mérnöki
az általános követelmények szerint
állatorvostudományi

Bölcsészettudomány képzési terület
Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezõnek.
Az intézmények által adható többletpontok
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a
FIDE által szervezett Sakkolimpián, 1984-tõl kezdõdõen a Paralimpián vagy Siketolimpián szereplõ
sportágban legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon elért legalább 3. helyezésért
16 pont; országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 8 pont.
A mûvészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett, a minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Mûvészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni versenyzõ ként elért 1-3. helyezésért 16 többletpont.
Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Elõkészítõ Érettségi Tárgyak Versenyén elért 1–10. helyezésért 80 pont, 11–20. helyezésért 40 pont, 21–30. helyezé sért 20 pont, tantárgyanként legfeljebb egy versenyeredményért, amennyiben az érettségi pontot adó
tárgy az adott szakon.
A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a
nagydíjasoknak legfeljebb 24 pont, az elsõ díjasoknak 12 pont, tantárgyanként legfeljebb egy vizsga eredményért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.
Az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. helyezésért 20 pont.

Igen/Nem
igen

igen

igen

igen

igen

26. szám
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Az intézmények által adható többletpontok
Az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ emelt szintû vagy felsõfokú szakképesítésért, illetve a ko rábban az érettségi vizsgát követõen megszerzett technikusi képesítõ bizonyítványért, a 2. számú
melléklet szerint szakiránynak megfelelõ továbbtanulás esetén 24 pont.
A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. §-a (2) bekezdésének h) pontja szerint a szakképesítésért felelõs miniszter által szervezett országos szakmai tanulmányi versenyen elért helyezése
alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól felmentést kapott jelentkezõ, a 2. számú melléklet szerint szakiránynak megfelelõ továbbtanulás esetén 30 többletpont.
Képzési ág
magyar

történelem

modern filológia

Alapképzési szakok
magyar (pl.: drámapedagógia,
eszperantó, észt, finn, finnugor,
folklorisztika, irodalomtudomány, mûvelõdéstudomány,
neolatin, nyelvmentor, nyelvtechnológia, színháztörténet,
ügyvitel szakirányokkal)
történelem (pl.: történelem, levéltár, muzeológia, régészet
szakirányokkal)

2621
Igen/Nem
igen

igen

Érettségi vizsgatárgyak
magyar kötelezõ
és
angol vagy francia vagy latin vagy német vagy
olasz vagy orosz vagy spanyol vagy történelem

történelem kötelezõ
és
angol vagy földrajz vagy francia vagy latin vagy
magyar vagy német vagy olasz vagy orosz vagy
spanyol
néprajz
magyar
és
történelem
anglisztika (pl.: angol, amerika- angol (emelt szintû) kötelezõ
nisztika szakirányokkal)
és
francia vagy latin vagy magyar vagy német vagy
olasz vagy orosz vagy spanyol vagy történelem
germanisztika (pl.: német, né- német (emelt szintû) vagy német nemzetiségi
met nemzetiségi, néderlandisz- nyelv (emelt szintû) vagy német nemzetiségi nyelv
tika, skandinavisztika
és irodalom (emelt szintû) vagy angol (emelt szinszakirányokkal)
tû) *
és
angol vagy francia vagy latin vagy magyar vagy
német vagy olasz vagy orosz vagy spanyol vagy
történelem (egy nyelv csak egyszer választható)
romanisztika (pl.: francia,
a szakiránynak megfelelõen francia (emelt szintû)
olasz, portugál, román, rovagy olasz (emelt szintû) vagy spanyol (emelt
mán/nemzetiségi, spanyol szak- szintû) vagy román nyelv vagy román nyelv és iroirányokkal)
dalom
és
angol vagy francia vagy latin vagy olasz vagy magyar vagy német vagy orosz vagy román nyelv
vagy román nyelv és irodalom vagy spanyol vagy
történelem (egy nyelv csak egyszer választható)
portugál szakirányon a választható vizsgatárgyak: angol vagy francia vagy latin vagy magyar
vagy német vagy olasz vagy orosz vagy román
nyelv vagy román nyelv és irodalom vagy spanyol
vagy történelem. Két érettségi vizsgatárgyat kell
választani.
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Képzési ág

ókori és keleti filológia

pedagógia és pszichológia

szabad bölcsészet

26. szám

Alapképzési szakok
romológia

Érettségi vizsgatárgyak
magyar vagy történelem
és
angol vagy beás nyelv vagy lovári nyelv vagy
francia vagy latin vagy német vagy olasz vagy
orosz vagy spanyol
szlavisztika (pl.: orosz, bolgár, magyar vagy történelem
cseh, lengyel, horvát/nemzeti- és
ségi, szerb/nemzetiségi,
angol vagy francia vagy horvát nyelv vagy horvát
szlovák/nemzetiségi,
nyelv és irodalom vagy latin vagy német vagy
szlovén/nemzetiségi,
olasz vagy orosz vagy spanyol vagy szerb nyelv
ukrán/nemzetiségi szakirányok) vagy szerb nyelv és irodalom vagy szlovák nyelv
vagy szlovák nyelv és irodalom vagy szlovén nemzetiségi nyelv vagy román nyelv vagy román nyelv
és irodalom
ókori nyelvek és kultúrák
[asszirológia, egyiptológia,
klasszika filológia (latin, ógörög) szakirányok]
keleti nyelvek és kultúrák (pl.:
altajisztika, arab, indológia, iranisztika, tibeti, mongol, hebraisztika, japán, kínai, koreai,
török, újgörög szakirányok)
andragógia (mûvelõdésszervezõ, személyügyi szervezõ, felnõttképzési szervezõ,
munkavállalási tanácsadó szakirányok)
pedagógia

magyar vagy történelem
és
angol vagy francia vagy latin vagy német vagy
olasz vagy orosz vagy spanyol vagy újgörög
magyar vagy történelem
és
angol vagy francia vagy latin vagy német vagy
olasz vagy orosz vagy spanyol vagy újgörög
angol vagy biológia vagy francia vagy magyar
vagy matematika vagy német vagy orosz vagy történelem
(a nyelvek közül csak egy válaszható)

angol vagy biológia vagy francia vagy magyar
vagy matematika vagy német vagy orosz vagy történelem
(a nyelvek közül csak egy válaszható)
pszichológia
angol vagy biológia vagy francia vagy magyar
vagy matematika vagy német vagy orosz vagy történelem
(a nyelvek közül csak egy válaszható)
szabad bölcsészet (pl.: filozó- magyar vagy történelem
fia, esztétika, etika, vallástudo- és
mány, filmelmélet és
angol vagy francia vagy latin vagy német vagy
filmtörténet, kommunikáció,
olasz vagy orosz vagy spanyol
médiatudomány és mûvészettörténet szakirányok)

*angol (emelt szintû, a néderlandisztika és a skandinavisztika szakirányra történõ jelentkezés esetén)

26. szám
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Informatika képzési terület
Általános követelmények
Választható érettségi vizsgatárgyak:
matematika kötelezõ és
fizika vagy informatika.

Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezõnek.
Az intézmények által adható többletpontok
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a
FIDE által szervezett Sakkolimpián, 1984-tõl kezdõdõen a Paralimpián vagy Siketolimpián szereplõ
sportágban legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon elért legalább 3. helyezésért
16 pont; országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 8 pont.
A mûvészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett, a minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Mûvészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni versenyzõ ként elért 1-3. helyezésért 16 többletpont.
Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Elõkészítõ Érettségi Tárgyak Versenyén elért 1–10. helyezésért 80 pont, 11–20. helyezésért 40 pont, 21–30. helyezé sért 20 pont, tantárgyanként legfeljebb egy versenyeredményért, amennyiben az érettségi pontot adó
tárgy az adott szakon.
A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a
nagydíjasoknak legfeljebb 24 pont, az elsõ díjasoknak 12 pont, tantárgyanként legfeljebb egy vizsga eredményért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.
Az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. helyezésért 20 pont.
Az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ emelt szintû vagy felsõfokú szakképesítésért, illetve a ko rábban az érettségi vizsgát követõen megszerzett technikusi képesítõ bizonyítványért, a 2. számú
melléklet szerint szakiránynak megfelelõ továbbtanulás esetén 24 pont.
A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. §-a (2) bekezdésének h) pontja szerint a szakképesítésért felelõs miniszter által szervezett országos szakmai tanulmányi versenyen elért helyezése
alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól felmentést kapott jelentkezõ, a 2. számú melléklet szerint szakiránynak megfelelõ továbbtanulás esetén 30 többletpont.

Képzési ág
informatikai

Alapképzési szakok
gazdaságinformatikus

mérnökinformatikus
programtervezõ informatikus

Igen/Nem
igen

igen

igen

igen

igen
igen

igen

Érettségi vizsgatárgyak
matematika kötelezõ
és
biológia vagy fizika vagy informatika vagy
történelem
az általános követelmények szerint
az általános követelmények szerint
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26. szám

Jogi és igazgatási képzési terület
Általános követelmények
1. Jogtudományi képzési ágban
Kötelezõ érettségi vizsgatárgyak:
magyar és történelem
2. Igazgatási képzési ágban
Választható érettségi vizsgatárgyak:
magyar vagy történelem vagy szakmai elõkészítõ tárgy.
A képzési területen választható szakmai elõkészítõ vizsgatárgyak: közgazdasági alapismeretek, informatikai alapismeretek.
Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezõnek.
Az intézmények által adható többletpontok
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a
FIDE által szervezett Sakkolimpián, 1984-tõl kezdõdõen a Paralimpián vagy Siketolimpián szerep lõ sportágban legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon elért legalább 3. helyezé sért 16 pont; országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 8 pont.
A mûvészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett, a minisztérium által
meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Mûvészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni versenyzõként elért 1-3. helyezésért 16 többletpont.
Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Elõkészítõ
Érettségi Tárgyak Versenyén elért 1–10. helyezésért 80 pont, 11–20. helyezésért 40 pont, 21–30.
helyezésért 20 pont, tantárgyanként legfeljebb egy versenyeredményért, amennyiben az érettségi
pontot adó tárgy az adott szakon.
A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján
a nagydíjasoknak legfeljebb 24 pont, az elsõ díjasoknak 12 pont, tantárgyanként legfeljebb egy
vizsgaeredményért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.
Az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. helyezésért 20
pont.
Az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ emelt szintû vagy felsõfokú szakképesítésért, illetve a
korábban az érettségi vizsgát követõen megszerzett technikusi képesítõ bizonyítványért, a 2. számú
melléklet szerint szakiránynak megfelelõ továbbtanulás esetén 24 pont.
A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. §-a (2) bekezdésének h) pontja szerint a szakképesítésért felelõs miniszter által szervezett országos szakmai tanulmányi versenyen elért helyezése alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól felmentést kapott jelentkezõ, a 2. számú
melléklet szerint szakiránynak megfelelõ továbbtanulás esetén 30 többletpont.

Igen/Nem
igen

igen

igen

igen

igen
igen

igen

26. szám
Képzési ág
jogtudomány
igazgatási

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY
Alapképzési szakok
jogász (osztatlan)
bûnügyi igazgatási
(bûnügyi nyomozó, gazdaságvédelmi nyomozó, pénzügyi nyomozó szakirányokkal)
igazgatásszervezõ
igazságügyi igazgatási
munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási
nemzetközi igazgatási

rendészeti igazgatási (biztonsági, büntetés-végrehajtási, határrendészeti, igazgatásrendészeti,
katasztrófavédelmi, közlekedésrendészeti, közrendvédelmi,
vám- és jövedéki igazgatási
szakirányokkal)
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Érettségi vizsgatárgyak
az általános követelmények szerint
belügyi rendészeti ismeretek vagy magyar vagy
matematika vagy történelem

az általános követelmények szerint
az általános követelmények szerint
az általános követelmények szerint
az általános követelmények szerint és egy idegen
nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) is válaszható
belügyi rendészeti ismeretek vagy magyar vagy
történelem

Gazdaságtudományok képzési terület
Általános követelmények
1. Közgazdasági képzési ágban
Választható érettségi vizsgatárgyak:
matematika kötelezõ és
gazdasági ismeretek vagy egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy történelem vagy szakmai
elõkészítõ tárgy
A képzési ágban választható szakmai elõkészítõ vizsgatárgyak: közgazdasági alapismeretek, közgazdasági-marketing alapismeretek, vendéglátó-idegenforgalmi alapismeretek.
2. Üzleti képzési ágban
Választható érettségi vizsgatárgyak:
gazdasági ismeretek vagy egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy matematika vagy történelem vagy szakmai elõkészítõ tárgy.
A képzési ágban választható szakmai elõkészítõ vizsgatárgyak: közgazdasági alapismeretek, közgazdasági-marketing alapismeretek, vendéglátó-idegenforgalmi alapismeretek.
Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezõnek.
Az intézmények által adható többletpontok
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a
FIDE által szervezett Sakkolimpián, 1984-tõl kezdõdõen a Paralimpián vagy Siketolimpián szereplõ
sportágban legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon elért legalább 3. helyezésért
16 pont; országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 8 pont.
A mûvészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett, a minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Mûvészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni versenyzõ ként elért 1-3. helyezésért 16 többletpont.

Igen/Nem
Igen

Igen
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Az intézmények által adható többletpontok
Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Elõkészítõ Érettségi Tárgyak Versenyén elért 1–10. helyezésért 80 pont, 11–20. helyezésért 40 pont, 21–30. helyezé sért 20 pont, tantárgyanként legfeljebb egy versenyeredményért, amennyiben az érettségi pontot adó
tárgy az adott szakon.
A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a
nagydíjasoknak legfeljebb 24 pont, az elsõ díjasoknak 12 pont, tantárgyanként legfeljebb egy vizs gaeredményért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.
Az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. helyezésért 20 pont.
Az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ emelt szintû vagy felsõfokú szakképesítésért, illetve a ko rábban az érettségi vizsgát követõen megszerzett technikusi képesítõ bizonyítványért, a 2. számú
melléklet szerint szakiránynak megfelelõ továbbtanulás esetén 24 pont.
A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. §-a (2) bekezdésének h) pontja szerint a szakképesítésért felelõs miniszter által szervezett országos szakmai tanulmányi versenyen elért helyezése
alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól felmentést kapott jelentkezõ, a 2. számú melléklet szerint szakiránynak megfelelõ továbbtanulás esetén 30 többletpont.
Képzési ág
közgazdasági

üzleti

Alapképzési szakok
alkalmazott közgazdaságtan
gazdaságelemzés
közszolgálati
gazdálkodási és menedzsment
kereskedelem és marketing
emberi erõforrások
nemzetközi gazdálkodás
pénzügy és számvitel
turizmus-vendéglátás
üzleti szakoktató

26. szám
Igen/Nem
Igen

Igen

Igen
Igen

igen

Érettségi vizsgatárgyak
az általános követelmények szerint
az általános követelmények szerint
az általános követelmények szerint
az általános követelmények szerint
az általános követelmények szerint
az általános követelmények szerint
az általános követelmények szerint
a közgazdasági képzési ág általános követelményei szerint
az általános követelmények szerint
az általános követelmények szerint

Mûszaki képzési terület
Általános követelmények
Választható érettségi vizsgatárgyak:
matematika kötelezõ és
biológia vagy fizika vagy informatika vagy kémia vagy szakmai elõkészítõ tárgy.
A képzési területen választható szakmai elõkészítõ vizsgatárgyak: elektronikai alapismeretek, informatikai alapismeretek, gépészeti alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek,
közlekedési alapismeretek.
Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezõnek.
Az intézmények által adható többletpontok
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a
FIDE által szervezett Sakkolimpián, 1984-tõl kezdõdõen a Paralimpián vagy Siketolimpián szereplõ
sportágban legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon elért legalább 3. helyezésért
16 pont; országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 8 pont.
A mûvészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett, a minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Mûvészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni versenyzõ ként elért 1-3. helyezésért 16 többletpont.

Igen/Nem
igen

igen

26. szám
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Az intézmények által adható többletpontok
Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Elõkészítõ Érettségi Tárgyak Versenyén elért 1–10. helyezésért 80 pont, 11–20. helyezésért 40 pont, 21–30. helyezé sért 20 pont, tantárgyanként legfeljebb egy versenyeredményért, amennyiben az érettségi pontot adó
tárgy az adott szakon.
A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a
nagydíjasoknak legfeljebb 24 pont, az elsõ díjasoknak 12 pont, tantárgyanként legfeljebb egy vizs gaeredményért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.
Az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. helyezésért 20 pont.
Az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ emelt szintû vagy felsõfokú szakképesítésért, illetve a ko rábban az érettségi vizsgát követõen megszerzett technikusi képesítõ bizonyítványért, a 2. számú
melléklet szerint szakiránynak megfelelõ továbbtanulás esetén 24 pont.
A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. §-a (2) bekezdésének h) pontja szerint a szakképesítésért felelõs miniszter által szervezett országos szakmai tanulmányi versenyen elért helyezése
alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól felmentést kapott jelentkezõ, a 2. számú melléklet szerint szakiránynak megfelelõ továbbtanulás esetén 30 többletpont.

Képzési ág
Alapképzési szakok
anyag-, fa- és könnyûipari mér- anyagmérnöki
nöki
faipari mérnöki
könnyûipari mérnöki
bio-, környezet és vegyészmér- biomérnöki
nöki
molekuláris bionika
környezetmérnöki
vegyészmérnöki
építõmérnöki és mûszaki föld- építõmérnöki
tudományi
mûszaki földtudományi
építészmérnök, ipari termék és építész (osztatlan)

formatervezõ mérnöki

gépész-, közlekedés-, mechatronikai mérnöki
had- és biztonságtechnikai
mérnöki
villamos- és energetikai mérnöki

mûszaki menedzser, mûszaki
szakoktató

építészmérnöki
ipari termék- és formatervezõ
mérnöki
gépészmérnöki
közlekedésmérnöki
mechatronikai mérnöki
had- és biztonságtechnikai mérnöki
energetikai mérnöki

villamosmérnöki
mûszaki menedzser

mûszaki szakoktató
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Igen/Nem
igen

igen

igen
igen

igen

Érettségi vizsgatárgyak
az általános követelmények szerint
az általános követelmények szerint
az általános követelmények szerint
az általános követelmények szerint
az általános követelmények szerint
az általános követelmények szerint
az általános követelmények szerint
az általános követelmények szerint
az általános követelmények szerint
matematika kötelezõ és
fizika vagy építészeti és építési alapismeretek
Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni.
matematika kötelezõ és
fizika vagy építészeti és építési alapismeretek
az általános követelmények szerint
az általános követelmények szerint
az általános követelmények szerint
az általános követelmények szerint
az általános követelmények szerinti tárgyakon kívül a katonai ismeretek is választható
matematika és
fizika
Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni.
az általános követelmények szerint
az általános követelmények szerinti tárgyakon kívül a gazdasági ismeretek vagy közgazdasági
alapismeretek vagy közgazdasági-marketing
alapismeretek vagy történelem is választható
az általános követelmények szerint
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26. szám

Mûvészet képzési terület
Az intézmények által adható többletpontok
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a
FIDE által szervezett Sakkolimpián, 1984-tõl kezdõdõen a Paralimpián vagy Siketolimpián szereplõ
sportágban legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon elért legalább 3. helyezésért
16 pont; országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 8 pont.
A mûvészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett, a minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Mûvészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni versenyzõ ként elért 1-3. helyezésért 16 többletpont.
Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Elõkészítõ Érettségi Tárgyak Versenyén elért 1–10. helyezésért 80 pont, 11–20. helyezésért 40 pont, 21–30. helyezé sért 20 pont, tantárgyanként legfeljebb egy versenyeredményért, amennyiben az érettségi pontot adó
tárgy az adott szakon.
A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a
nagydíjasoknak legfeljebb 24 pont, az elsõ díjasoknak 12 pont, tantárgyanként legfeljebb egy vizsga eredményért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.
Az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. helyezésért 20 pont.
Az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ emelt szintû vagy felsõfokú szakképesítésért, illetve a ko rábban az érettségi vizsgát követõen megszerzett technikusi képesítõ bizonyítványért, a 2. számú
melléklet szerint szakiránynak megfelelõ továbbtanulás esetén 24 pont.
A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. §-a (2) bekezdésének h) pontja szerint a szakképesítésért felelõs miniszter által szervezett országos szakmai tanulmányi versenyen elért helyezése
alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól felmentést kapott jelentkezõ, a 2. számú melléklet szerint szakiránynak megfelelõ továbbtanulás esetén 30 többletpont.

Igen/Nem
nem

nem

nem

nem

nem
nem

nem

Vizsgatárgy: gyakorlati
Képzési ág
építõmûvészet
iparmûvészet

képzõmûvészet

színházmûvészet

Alapképzési szakok
építõmûvészet
építõmûvész (osztatlan)
kerámiatervezés
üvegtervezés
fémmûvesség
formatervezés
textiltervezés (szövõ, kötõ, nyomó, ruha, öltözék-kiegészítés szakirányokkal)
tervezõgrafika
fotográfia
alkalmazott látványtervezés
design- és mûvészetelmélet
festõmûvész (osztatlan)
szobrászmûvész (osztatlan)
grafikusmûvész (osztatlan)
restaurátormûvész (osztatlan)
intermédia-mûvész (osztatlan)
képzõmûvészet elmélet
színmûvész (osztatlan) (báb és zenés színész szakirányokkal)
színházrendezõ (osztatlan) (zenés színházrendezõ szakiránnyal)
színházi koreográfus (osztatlan)
színházi dramaturg (osztatlan)

26. szám
Képzési ág
film- és videomûvészet

zenemûvészet

táncmûvészet

multimédia
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Alapképzési szakok
mozgókép (adásrendezõ, adásrendezõ-szerkesztõ, vágó, hangmester szakirányokkal)
kameraman
televíziós mûsorkészítõ
animáció
gyártásszervezõ
filmdramaturg (osztatlan)
elõadómûvészet (klasszikus hangszer, jazzhangszer, klasszikus ének, jazzének, zene kar- és kórusvezetés, egyházzene, népzene szakirányokkal)
alkotómûvészet és muzikológia (zeneszerzés, jazz-zeneszerzés, muzikológia, zeneelmélet, zeneismeret szakirányokkal)
táncmûvész (klasszikus balett, néptánc, moderntánc, kortárstánc, színházi tánc szak irányokkal)
táncos és próbavezetõ (klasszikus balett, néptánc, moderntánc, társastánc, kortárs tánc, divattánc, színházi tánc szakirányokkal)
koreográfus
média design
multimédia programszerkesztõ

Mûvészetközvetítés képzési terület
Az intézmények által adható többletpontok
Igen/Nem
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a
igen
FIDE által szervezett Sakkolimpián, 1984-tõl kezdõdõen a Paralimpián vagy Siketolimpián szereplõ
sportágban legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon elért legalább 3. helyezésért
16 pont; országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 8 pont.
A mûvészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett, a minisztérium által megigen
hirdetett és anyagilag támogatott Országos Mûvészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni versenyzõként elért 1-3. helyezésért 16 többletpont.
Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Elõkészítõ Érettnem
ségi Tárgyak Versenyén elért 1–10. helyezésért 80 pont, 11–20. helyezésért 40 pont, 21–30. helyezé sért 20 pont, tantárgyanként legfeljebb egy versenyeredményért, amennyiben az érettségi pontot adó
tárgy az adott szakon.
A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a
nem
nagydíjasoknak legfeljebb 24 pont, az elsõ díjasoknak 12 pont, tantárgyanként legfeljebb egy vizs gaeredményért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.
Az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. helyezésért 20 pont.
igen
Az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ emelt szintû vagy felsõfokú szakképesítésért, illetve a ko igen
rábban az érettségi vizsgát követõen megszerzett technikusi képesítõ bizonyítványért, a 2. számú
melléklet szerint szakiránynak megfelelõ továbbtanulás esetén 24 pont.
A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. §-a (2) bekezdésének h) pontja szerint a szakkénem
pesítésért felelõs miniszter által szervezett országos szakmai tanulmányi versenyen elért helyezése
alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól felmentést kapott jelentkezõ, a 2. számú melléklet szerint szakiránynak megfelelõ továbbtanulás esetén 30 többletpont.
Vizsgatárgy: gyakorlati

2630
Képzési ág
zenekultúra
vizuáliskultúra

drámakultúra
mozgóképkultúra
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26. szám

Alapképzési szakok
ének-zene (karvezetés, népzene, egyházzene szakirányokkal)
kézmûves
környezetkultúra
plasztikai ábrázolás
képi ábrázolás
elektronikus ábrázolás
drámainstruktor
mozgóképkultúra és médiaismeret

Nemzetvédelmi és katonai képzési terület
Általános követelmények
Választható érettségi vizsgatárgyak:
belügyi rendészeti ismeretek vagy katonai ismeretek vagy magyar vagy matematika vagy történelem.
A katonai gazdálkodási alapszakon választható szakmai elõkészítõ vizsgatárgyak: közgazdasági alapismeretek,
közgazdasági-marketing alapismeretek, vendéglátó-idegenforgalmi alapismeretek.
Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezõnek.
Az intézmények által adható többletpontok
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a
FIDE által szervezett Sakkolimpián, 1984-tõl kezdõdõen a Paralimpián vagy Siketolimpián szereplõ
sportágban legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon elért legalább 3. helyezésért
16 pont; országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 8 pont.
A mûvészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett, a minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Mûvészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni versenyzõként elért 1-3. helyezésért 16 többletpont.
Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Elõkészítõ Érettségi Tárgyak Versenyén elért 1–10. helyezésért 80 pont, 11–20. helyezésért 40 pont, 21–30. helyezé sért 20 pont, tantárgyanként legfeljebb egy versenyeredményért, amennyiben az érettségi pontot adó
tárgy az adott szakon.
A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a
nagydíjasoknak legfeljebb 24 pont, az elsõ díjasoknak 12 pont, tantárgyanként legfeljebb egy vizsga eredményért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.
Az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. helyezésért 20 pont.
Az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ emelt szintû vagy felsõfokú szakképesítésért, illetve a ko rábban az érettségi vizsgát követõen megszerzett technikusi képesítõ bizonyítványért, a 2. számú
melléklet szerint szakiránynak megfelelõ továbbtanulás esetén 24 pont.
A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. §-a (2) bekezdésének h) pontja szerint a szakképesítésért felelõs miniszter által szervezett országos szakmai tanulmányi versenyen elért helyezése
alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól felmentést kapott jelentkezõ, a 2. számú melléklet szerint szakiránynak megfelelõ továbbtanulás esetén 30 többletpont.

Igen/Nem
igen

igen

igen

igen

igen
igen

igen
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Képzési ág

védelmi

katonai

Alapképzési szakok
biztonság- és védelempolitikai
büntetés-végrehajtási nevelõ
nemzetbiztonsági
védelmi igazgatási
katonai gazdálkodási

katonai vezetõi

2631

Érettségi vizsgatárgyak
az általános követelmények szerint
az általános követelmények szerint
az általános követelmények szerint
az általános követelmények szerint
matematika kötelezõ és
angol vagy belügyi rendészeti ismeretek vagy gazdasági ismeretek vagy francia vagy katonai ismeretek
vagy magyar vagy történelem vagy szakmai elõkészítõ tárgy
az általános követelmények szerint

Orvos- és egészségtudomány képzési terület
Általános követelmények
1. Orvostudományi képzési ágban
Választható érettségi vizsgatárgyak:
biológia kötelezõ és
fizika vagy kémia
Két érettségi vizsgatárgyat – abból legalább egyet emelt szinten – kell választani a jelentkezõnek.
Az intézmények által adható többletpontok
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a
FIDE által szervezett Sakkolimpián, 1984-tõl kezdõdõen a Paralimpián vagy Siketolimpián szereplõ
sportágban legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon elért legalább 3. helyezésért
16 pont; országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 8 pont.
A mûvészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett, a minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Mûvészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni versenyzõ ként elért 1-3. helyezésért 16 többletpont.
Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Elõkészítõ Érettségi Tárgyak Versenyén elért 1–10. helyezésért 80 pont, 11–20. helyezésért 40 pont, 21–30. helyezé sért 20 pont, tantárgyanként legfeljebb egy versenyeredményért, amennyiben az érettségi pontot adó
tárgy az adott szakon.
A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a
nagydíjasoknak legfeljebb 24 pont, az elsõ díjasoknak 12 pont, tantárgyanként legfeljebb egy vizs gaeredményért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.
Az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. helyezésért 20 pont.
Az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ emelt szintû vagy felsõfokú szakképesítésért, illetve a ko rábban az érettségi vizsgát követõen megszerzett technikusi képesítõ bizonyítványért, a 2. számú
melléklet szerint szakiránynak megfelelõ továbbtanulás esetén 24 pont.
A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. §-a (2) bekezdésének h) pontja szerint a szakképesítésért felelõs miniszter által szervezett országos szakmai tanulmányi versenyen elért helyezése
alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól felmentést kapott jelentkezõ, a 2. számú melléklet szerint szakiránynak megfelelõ továbbtanulás esetén 30 többletpont.

Igen/Nem
igen

nem

igen

igen

nem
nem

nem
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2. Egészségtudományi képzési ágban
Választható érettségi vizsgatárgyak:
biológia vagy fizika vagy informatika vagy kémia vagy magyar vagy szakmai elõkészítõ tárgy.
A képzési területen választható szakmai elõkészítõ vizsgatárgyak: egészségügyi alapismeretek, közgazdasági alapismeretek.
Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezõnek.
Az intézmények által adható többletpontok
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a
FIDE által szervezett Sakkolimpián, 1984-tõl kezdõdõen a Paralimpián vagy Siketolimpián szereplõ
sportágban legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon elért legalább 3. helyezésért
16 pont; országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 8 pont.
A mûvészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett, a minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Mûvészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni versenyzõ ként elért 1-3. helyezésért 16 többletpont.
Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Elõkészítõ Érettségi Tárgyak Versenyén elért 1–10. helyezésért 80 pont, 11–20. helyezésért 40 pont, 21–30. helyezé sért 20 pont, tantárgyanként legfeljebb egy versenyeredményért, amennyiben az érettségi pontot adó
tárgy az adott szakon.
A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a
nagydíjasoknak legfeljebb 24 pont, az elsõ díjasoknak 12 pont, tantárgyanként legfeljebb egy vizsga eredményért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.
Az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. helyezésért 20 pont.
Az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ emelt szintû vagy felsõfokú szakképesítésért, illetve a ko rábban az érettségi vizsgát követõen megszerzett technikusi képesítõ bizonyítványért, a 2. számú
melléklet szerint szakiránynak megfelelõ továbbtanulás esetén 24 pont.
A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. §-a (2) bekezdésének h) pontja szerint a szakképesítésért felelõs miniszter által szervezett országos szakmai tanulmányi versenyen elért helyezése
alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól felmentést kapott jelentkezõ, a 2. számú melléklet szerint szakiránynak megfelelõ továbbtanulás esetén 30 többletpont.
Képzési ág
orvostudományi

egészségtudományi

Alapképzési szakok
általános orvos (osztatlan)
fogorvos (osztatlan)
gyógyszerész (osztatlan)
ápolás és betegellátás (pl.: ápoló,
dietetikus, gyógytornász, mentõtiszt, szülésznõ szakirányokkal)
egészségügyi gondozás és prevenció (pl.: népegészségügyi ellenõr és védõnõ szakirányokkal)
egészségügyi szervezõ (pl.:
egészségbiztosítás, egészségügyi
ügyvitelszervezõ, egészségturizmus-szervezõ szakirányokkal)
orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus (pl.:
orvosdiagnosztikai laboratóriumi
analitikus, képalkotó diagnosztika, orvosi kutatólaboratóriumi
analitikus, optometria szakirányokkal)

Igen/Nem
igen

igen

igen

igen

igen
igen

igen

Érettségi vizsgatárgyak
az általános követelmények szerint
az általános követelmények szerint
az általános követelmények szerint
az általános követelmények szerint

az általános követelmények szerint

biológia vagy fizika vagy informatika vagy kémia vagy matematika vagy egy idegen nyelv
(angol, francia, latin, német, olasz, orosz, spanyol) vagy egészségügyi alapismeretek vagy
közgazdasági alapismeretek
az általános követelmények szerint
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Pedagógusképzés képzési terület
Általános követelmények
Választható érettségi vizsgatárgyak:
magyar vagy a szakiránynak megfelelõ nemzetiségi nyelv (és irodalom) és
biológia vagy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy matematika vagy történelem vagy szakmai elõkészítõ tárgy.
A képzési területen választható szakmai elõkészítõ vizsgatárgyak: oktatási alapismeretek.
Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezõnek.
Az intézmények által adható többletpontok
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a
FIDE által szervezett Sakkolimpián, 1984-tõl kezdõdõen a Paralimpián vagy Siketolimpián szereplõ
sportágban legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon elért legalább 3. helyezésért
16 pont; országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 8 pont.
A mûvészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett, a minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Mûvészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni versenyzõ ként elért 1-3. helyezésért 16 többletpont.
Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Elõkészítõ Érettségi Tárgyak Versenyén elért 1–10. helyezésért 80 pont, 11–20. helyezésért 40 pont, 21–30. helyezé sért 20 pont, tantárgyanként legfeljebb egy versenyeredményért, amennyiben az érettségi pontot adó
tárgy az adott szakon.
A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a
nagydíjasoknak legfeljebb 24 pont, az elsõ díjasoknak 12 pont, tantárgyanként legfeljebb egy vizsga eredményért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.
Az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. helyezésért 20 pont.
Az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ emelt szintû vagy felsõfokú szakképesítésért, illetve a ko rábban az érettségi vizsgát követõen megszerzett technikusi képesítõ bizonyítványért, a 2. számú
melléklet szerint szakiránynak megfelelõ továbbtanulás esetén 24 pont.
A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. §-a (2) bekezdésének h) pontja szerint a szakképesítésért felelõs miniszter által szervezett országos szakmai tanulmányi versenyen elért helyezése
alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól felmentést kapott jelentkezõ, a 2. számú melléklet szerint szakiránynak megfelelõ továbbtanulás esetén 30 többletpont.
Képzési ág
óvodapedagógus, tanító

gyógypedagógia

Igen/Nem
igen

igen

igen

igen

igen
igen

igen

Alapképzési szakok
Érettségi vizsgatárgyak
óvodapedagógus (nemzetiségi szak- az általános követelmények szerint,
irányokkal)
nemzetiségi szakirány választása esetén a nemzetiségi nyelv is választható
tanító (nemzetiségi szakirányokkal) az általános követelmények szerint,
nemzetiségi szakirány választása esetén a nemzetiségi nyelv is választható
csecsemõ- és kisgyermeknevelõ
az általános követelmények szerinti tárgyakon
kívül fizika vagy társadalomismeret vagy egészségügyi alapismeretek is választható
konduktor (óvodapedagógus, tanító az általános követelmények szerint
szakirányokkal)
gyógypedagógia (értelmileg akadá- magyar nyelv és irodalom kötelezõ
lyozottak pedagógiája, tanulásban
és
akadályozottak pedagógiája, hallás- egy idegen nyelv (angol, francia, német, orosz,
sérültek pedagógiája, logopédia, lá- szlovák nyelv, szlovák nyelv és irodalom, román
tássérültek, pedagógiája,
nyelv, román nyelv és irodalom, szerb nyelv,
szomatopedagógia, pszichopedagó- szerb nyelv és irodalom) vagy biológia
gia szakirányokkal)
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Sporttudomány képzési terület
Általános követelmények
Választható érettségi vizsgatárgyak:
testnevelés vagy egy idegen nyelv (angol, német, francia, olasz, orosz, spanyol) vagy biológia vagy magyar vagy történelem
Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezõnek.
Az intézmények által adható többletpontok
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a
FIDE által szervezett Sakkolimpián, 1984-tõl kezdõdõen a Paralimpián vagy Siketolimpián szereplõ
sportágban legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon elért legalább 3. helyezésért
16 pont; országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 8 pont.
A mûvészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett, a minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Mûvészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni versenyzõ ként elért 1-3. helyezésért 16 többletpont.
Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Elõkészítõ Érettségi Tárgyak Versenyén elért 1–10. helyezésért 80 pont, 11–20. helyezésért 40 pont, 21–30. helyezé sért 20 pont, tantárgyanként legfeljebb egy versenyeredményért, amennyiben az érettségi pontot adó
tárgy az adott szakon.
A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a
nagydíjasoknak legfeljebb 24 pont, az elsõ díjasoknak 12 pont, tantárgyanként legfeljebb egy vizsga eredményért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.
Az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. helyezésért 20 pont.
Az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ emelt szintû vagy felsõfokú szakképesítésért, illetve a ko rábban az érettségi vizsgát követõen megszerzett technikusi képesítõ bizonyítványért, a 2. számú
melléklet szerint szakiránynak megfelelõ továbbtanulás esetén 24 pont.
A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. §-a (2) bekezdésének h) pontja szerint a szakképesítésért felelõs miniszter által szervezett országos szakmai tanulmányi versenyen elért helyezése
alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól felmentést kapott jelentkezõ, a 2. számú melléklet szerint szakiránynak megfelelõ továbbtanulás esetén 30 többletpont.

Képzési ág
sport
testkultúra

Alapképzési szakok
testnevelõ-edzõ
sportszervezõ
rekreációszervezés és egészségfejlesztés
humánkineziológia

Igen/Nem
igen

igen

igen

igen

igen
igen

igen

Érettségi vizsgatárgyak
testnevelés kötelezõ és
biológia vagy történelem
az általános követelmények szerint
az általános követelmények szerinti tárgyakon
kívül a földrajz is választható
az általános követelmények szerint
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Társadalomtudomány képzési terület
Általános követelmények
Választható érettségi vizsgatárgyak:
egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy magyar vagy matematika vagy társadalomismeret
vagy történelem.
Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezõnek.
Az intézmények által adható többletpontok
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a
FIDE által szervezett Sakkolimpián, 1984-tõl kezdõdõen a Paralimpián vagy Siketolimpián szereplõ
sportágban legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon elért legalább 3. helyezésért
16 pont; országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 8 pont.
A mûvészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett, a minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Mûvészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni versenyzõ ként elért 1-3. helyezésért 16 többletpont.
Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Elõkészítõ Érettségi Tárgyak Versenyén elért 1–10. helyezésért 80 pont, 11–20. helyezésért 40 pont, 21–30. helyezé sért 20 pont, tantárgyanként legfeljebb egy versenyeredményért, amennyiben az érettségi pontot adó
tárgy az adott szakon.
A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a
nagydíjasoknak legfeljebb 24 pont, az elsõ díjasoknak 12 pont, tantárgyanként legfeljebb egy vizsga eredményért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.
Az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. helyezésért 20 pont.
Az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ emelt szintû vagy felsõfokú szakképesítésért, illetve a ko rábban az érettségi vizsgát követõen megszerzett technikusi képesítõ bizonyítványért, a 2. számú
melléklet szerint szakiránynak megfelelõ továbbtanulás esetén 24 pont.
A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. §-a (2) bekezdésének h) pontja szerint a szakképesítésért felelõs miniszter által szervezett országos szakmai tanulmányi versenyen elért helyezése
alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól felmentést kapott jelentkezõ, a 2. számú melléklet szerint szakiránynak megfelelõ továbbtanulás esetén 30 többletpont.

Képzési ág
politikatudomány
szociális
társadalomismeret

Alapképzési szakok
nemzetközi tanulmányok
politológia
szociális munka
szociálpedagógia
informatikus könyvtáros

Igen/Nem
igen

igen

igen

igen

igen
igen

nem

Érettségi vizsgatárgyak
az általános követelmények szerint
az általános követelmények szerint
az általános követelmények szerint
az általános követelmények szerint
az általános követelmények szerinti tárgyakon kívül
informatikai alapismeretek is választható
kommunikáció és médiatudomány az általános követelmények szerint
kulturális antropológia
földrajz vagy magyar vagy társadalomismeret vagy
történelem
szociológia
az általános követelmények szerint
társadalmi tanulmányok
az általános követelmények szerint
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Természettudomány képzési terület
Általános követelmények
Választható érettségi vizsgatárgyak:
biológia vagy fizika vagy földrajz vagy informatika vagy kémia vagy matematika vagy természettudomány vagy egy
szakmai elõkészítõ tárgy.
A képzési területen választható szakmai elõkészítõ vizsgatárgyak: elektronikai alapismeretek, informatikai alapismeretek, gépészeti alapismeretek, közgazdasági alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek.
Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezõnek.
Az intézmények által adható többletpontok
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a
FIDE által szervezett Sakkolimpián, 1984-tõl kezdõdõen a Paralimpián vagy Siketolimpián szereplõ
sportágban legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon elért legalább 3. helyezésért
16 pont; országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 8 pont.
A mûvészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett, a minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Mûvészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni versenyzõ ként elért 1-3. helyezésért 16 többletpont.
Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Elõkészítõ Érettségi Tárgyak Versenyén elért 1–10. helyezésért 80 pont, 11–20. helyezésért 40 pont, 21–30. helyezé sért 20 pont, tantárgyanként legfeljebb egy versenyeredményért, amennyiben az érettségi pontot adó
tárgy az adott szakon.
A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a
nagydíjasoknak legfeljebb 24 pont, az elsõ díjasoknak 12 pont, tantárgyanként legfeljebb egy vizs gaeredményért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.
Az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. helyezésért 20 pont.
Az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ emelt szintû vagy felsõfokú szakképesítésért, illetve a ko rábban az érettségi vizsgát követõen megszerzett technikusi képesítõ bizonyítványért, a 2. számú
melléklet szerint szakiránynak megfelelõ továbbtanulás esetén 24 pont.
A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. §-a (2) bekezdésének h) pontja szerint a szakképesítésért felelõs miniszter által szervezett országos szakmai tanulmányi versenyen elért helyezése
alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól felmentést kapott jelentkezõ, a 2. számú melléklet szerint szakiránynak megfelelõ továbbtanulás esetén 30 többletpont.
Képzési ág
élõ természettudomány
élettelen természettudomány
föld- és földrajztudományi

Alapképzési szakok
biológia
fizika
kémia
földrajz

matematikatudomány

földtudományi
környezettan (pl. technika
szakirány)
matematika

természetismeret

természetismeret

környezettudomány

Igen/Nem
nem

igen

igen

igen

igen
igen

igen

Érettségi vizsgatárgyak
az általános követelmények szerint
az általános követelmények szerint
az általános követelmények szerint
az általános követelmények szerinti tárgyakon kívül
történelem is választható
az általános követelmények szerint
az általános követelmények szerint
matematika kötelezõ és
a választható tárgyak közül egy, szakmai elõkészítõ
tárgy nem választható
az általános követelmények szerint

Budapest, 2010. július
Nemzeti Erõforrás Minisztérium
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Közlemény korábban akkreditált egyedi érettségi vizsgatárgyból érettségi vizsga megszervezésének
engedélyezésérõl
Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Kormányrendelet (a továbbiakban: ÉR)
7. § (9) bekezdése alapján az Oktatási Hivatal 2010. április hónapban az alábbi középiskolának engedélyezte korábban
akkreditált egyedi érettségi vizsgatárgyból érettségi vizsga megszervezését.
A vizsgatárgy
neve

A vizsgatárgy típusa

Választható

A sajtó és
nyilvánosság

Közismereti

A vizsga
szintje

A kérelmezõ neve, címe

Csokonai Vitéz Mihály
Gimnázium
(Székhely: 4032 Debrecen,
Békessy Béla u. 12.)

középszint

A vizsga
legkorábbi
idõpontja

A vizsga részei

írásbeli

szóbeli

2011.
május–júniusi
vizsgaidõszak

Bakonyi László s. k.,
az Oktatási Hivatal
elnöke

A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság közleménye
A temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi XLIII. törvény 15. § (1) bekezdése értelmében a Nemzeti Sírkerthez
tartozó temetõket, hõsi temetõket, hõsi temetési helyeket, temetkezési emlékhelyeket, kegyeleti emlékhelyeket és temetési helyeket a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság határozza meg. E felhatalmazás, illetve a Nemzeti Emlékhely
és Kegyeleti Bizottság szervezetérõl és feladatairól szóló 146/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 3. § a) pontjában biztosított
döntési jog alapján:
1. A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság 2009. október 7-én tartott soros ülésén az alábbi határozatot hozta:
49/2009. számú határozatával „A” kategóriában a Nemzeti Sírkert részévé nyilvánította Pest megye alábbi településeinek sírhelyeit:
Abony, református temetõ
Parcella

Sor

Sír

II

24

41

Név

Abonyi Lajos

Tevékenység

író

Abony, római katolikus nagytemetõ
Parcella

Sor

Sír

5
5

2
3

3
5

Név

Gyulai Gaál Miklós
Ajtai Kovách Sándor

Tevékenység

hadmérnök, vezérõrnagy
orvos, egyetemi tanár, rektor

Acsa, evangélikus templom
Név

Prónay-kripta
Prónay-kripta

Prónay Dezsõ, báró
Prónay Gábor, báró

Tevékenység

politikus
jogász, politikus, az MTA tagja

Aszód, evangélikus templom
Név

Podmaniczky-kripta

Podmaniczky Frigyes, báró

Tevékenység

politikus, író, az MTA tagja

Budakeszi, köztemetõ
Parcella

Sor

Sír

5

külsõ sor
3/2 felõl

3-4

Név

Mezei Mária

Tevékenység

színész, énekes
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Cegléd, református öregtemetõ
Parcella

Sor

Sír

I
I
I
VII
VII

6
6
23
3
17

egyedi kripta
egyedi kripta
52. kripta
7. kripta
8

Név

Unghváry József
Unghváry László
Dobos János
Horváth Pál
Dékány István

Tevékenység

kertész
kertész
református lelkész, író
alezredes
filozófus, szociológus, történész, egyetemi tanár,
az MTA tagja

Cegléd, Kálvária-temetõ
Parcella

Sor

Sír

VII

2

2213

Név

Földváry Károly

Tevékenység

ezredes, az itáliai magyar légió
parancsnoka

Ceglédbercel, új köztemetõ
Parcella

Sor

Sír

Név

Hajnik János

Tevékenység

mezõgazdász, gépgyáros

Csömör, köztemetõ
Parcella

Sor

Sír

római katolikus
rész, D

7

7

Név

Staub Móric

Tevékenység

paleobotanikus, pedagógus,
az MTA tagja

Dabas, új köztemetõ
Parcella

Sor

Sír

díszsírhely

Név

Kossuth László

Tevékenység

Kossuth Lajos apja

Dabas, református öregtemetõ
Parcella

Sor

Sír

Név

Halász Géza

Tevékenység

orvos, az MTA tagja

Domony, evangélikus temetõ
Parcella

Sor

Sír

fõúttól balra

Név

Huszárik Zoltán

Tevékenység

filmrendezõ, grafikus

Érd, Ercsi úti temetõ
Parcella

Sor

Sír

8

1

22-23

Név

Csuka Zoltán

Tevékenység

költõ, mûfordító, publicista

Farmos, családi sírkert (68/2. hrsz.)
Sír

Név

15

Matolcsy Miklós

Tevékenység

gyógyszerész, orvos, gyógyszerészettörténész

Fót, plébániatemplom
Sír

Név

altemplom

jobb oldali

I. fülke 1

Károlyi István, gróf

altemplom

jobb oldali

II. fülke 4

Károlyi Sándor, gróf

Tevékenység

politikus, mecénás,
az MTA tagja
politikus, közgazdász,
az MTA tagja
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Fót, református és evangélikus temetõ
Parcella

Sor

Sír

Név

Zászkaliczky Pál

Tevékenység

evangélikus lelkész, egyházi író

Göd, Alsógödi régi temetõ
Parcella

Sor

Sír

6

1

12

Név

Gyõry István

Tevékenység

kémikus, gyógyszerész, kertész

Gödöllõ, Dózsa György úti temetõ
Parcella

Sor

Sír

Név

Bal II

6986

Nagy Sándor

Bal III

7031

Körösfõi Kriesch Aladár

Bal III/A

8131

Lumniczer Sándor

Jobb II
Jobb III
A
C

kriptasor

4993
5523
378
3505

Ottó Ferenc
Remsey Jenõ György
Kampis Antal
Zachár Gyula

C

kriptasor

3516

Márki Sándor

741.6

Prónay György, báró

C (református
rész)

Tevékenység

festõ, grafikus, iparmûvész, fõiskolai tanár
festõ, grafikus, iparmûvész, fõiskolai tanár
orvos, sportlövõ, világbajnok,
Európa-bajnok
zeneszerzõ
festõ, grafikus, iparmûvész, író
mûvészettörténész, muzeológus
jogász, bíró, egyetemi tanár,
dékán
történész, egyetemi tanár, rektor, az MTA tagja
politikus, államtitkár

Gödöllõ, Máriabesnyõi új temetõ
Parcella

Sor

Sír

1

8

2

Név

Asbóth Emil

Tevékenység

gépészmérnök, egyetemi tanár,
dékán, gyárigazgató

Gödöllõ, Máriabesnyõi régi temetõ
Név

mauzóleum a 6. és 12. parcella felett

Ivánka Imre

Tevékenység

ezredes, politikus

Gödöllõ, Máriabesnyõi kegytemplom
Név

altemplom

Grassalkovich Antal, gróf

Tevékenység

jogász, politikus,
királyi személynök,
az udvari kamara elnöke

Gyömrõ, öregtemetõ
Név

Teleki-kripta

Teleki László, gróf

Tevékenység

jogász, református ifjúsági vezetõ

Leányfalu, köztemetõ
Parcella

Sor

Sír

8
32

20
16-17

Puszta Sándor
Szászy Béla

Név

32

16-17

Szászy István

Tevékenység

katolikus pap, költõ
jogász, államtitkár, az MTA
tagja
jogász, bíró, egyetemi tanár,
az MTA tagja
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Nagykáta, Egreskátai temetõ
Parcella

Sor

Sír

2/A

1

1

Név

Keglevich Gábor, gróf

Tevékenység

politikus, az udvari kamara elnöke, az MTA tagja

Nagykõrös, Református temetõ
Parcella

Sor

Sír

B

IV

1. kripta

F
H

IX
I

2/1-2
1

H

utolsó sor

K

ravatalozó sor

1. családi sírhely
17. kripta

Név

Warga János

Tevékenység

Filó Lajos

pedagógus, filozófus,
az MTA tagja
lelkész, költõ, író, mûfordító
politikus, államtitkár, publicista, az MTA tagja
lelkész, író, teológus

Beretvás Ferenc

alezredes

Háló Kováts József
Tanárky Gedeon

Nagymaros, Köztemetõ
Parcella

Sor

Sír

C
F

7
6

24
27

Név

Gáli József
Ohmann Béla

Tevékenység

író, mûfordító, dramaturg
szobrász, fõiskolai tanár

Nyáregyháza, Nyáry Pál park (086/3. hrsz.)
Név

Schodelné Klein Rozália

Tevékenység

operaénekes

Ócsa, katolikus temetõ
Parcella

Sor

Sír

bal oldal

12

7

Név

Falu Tamás

Tevékenység

író, költõ, publicista

Õrbottyán, Õrszentmiklósi temetõ
Név

Kvassay-sírkert
Kvassay-sírkert
Kvassay-sírkert

Kvassay Jenõ
Sajó Elemér
Sajó Károly

Tevékenység

vízépítõ mérnök
vízépítõ mérnök
zoológus, entomológus

Pécel, református temetõ
Név

B/VI. millenniumi emlékparcella

Szemere Pál

Tevékenység

író, költõ, mûfordító,
az MTA tagja

Pócsmegyer, református temetõ
Parcella

Név

3

Vámossy Zoltán

Tevékenység

orvos, gyógyszerész, egyetemi
tanár, dékán, az MTA tagja

Pusztazámor, katolikus temetõ
Parcella

Sor

Sír

remeteségtõl
balra

1

1

Név

Kmoskó Mihály

Tevékenység

pap, orientalista, nyelvész, vallástörténész, egyetemi tanár,
dékán, az MTA tagja
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Szada, régi református temetõ
Név

Székely Bertalan

Tevékenység

festõ, grafikus, mûvészeti író

Szászhalombatta, köztemetõ
Parcella

Sor

Sír

7/b

1

27

Név

Tóth László

Tevékenység

gépészmérnök, feltaláló, gyárigazgató

Szentendre, Új köztemetõ
Parcella

Sor

Sír

5
5

2
2

10 díszsírhely
15 díszsírhely

Név

Ilosvai Varga István
Petzelt József

Tevékenység

festõ, grafikus
mérnök, alezredes

Szentendre, római katolikus kálvária
Parcella

Sor

Sír

családi sír

Név

Stéger Xavér Ferenc

Tevékenység

operaénekes

Szentendre, Belgrád-templom
Parcella

Sor

Sír

oldalkripta

Név

Vujicsics Tihamér

Tevékenység

zeneszerzõ, népzenekutató

Tahitótfalu, Tótfalui katolikus temetõ
Parcella

Sor

Sír

A
A

11
42

Név

Köves János
Pollack Mihály

Tevékenység

állatorvos
építész

Tápióság, római katolikus templom
Sír

szentély alatti
sírbolt

alsó sor

jobb 1

Név

Czettler Jenõ

Tevékenység

agrárközgazdász,
egyetemi tanár, rektor, politikus, az MTA tagja

Tápióság, római katolikus temetõ
Parcella

Sor

Sír

A/2

12

14-15

Név

Papp Károly

Tevékenység

geológus, egyetemi tanár, dékán, az MTA tagja

Tápiószele, Farmosi úti katolikus temetõ
Parcella

Sor

Sír

Név

C

1

40-46

Blaskovich György

C

1

40-46

Blaskovich János

Tevékenység

mûgyûjtõ, régész, múzeumalapító
mûgyûjtõ, régész, múzeumalapító

Tápiószele, Farmosi úti evangélikus temetõ
Parcella

Sor

Sír

Név

Tevékenység

díszsírhely

Danielis János

ezredes
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Tápiószentmárton, református temetõ
Parcella

Sor

Sír

1

Név

Tevékenység

Kubinyi Ágoston

botanikus, zoológus, a Magyar
Nemzeti Múzeum igazgatója,
az MTA tagja

Tápiószentmárton, köztemetõ régi része
Parcella

Sor

Sír

B

1

2

Név

Tevékenység

Szentkirályi Móric

jogász, orvos, politikus,
a Nemzeti Színház igazgatója,
Pest polgármestere

Törökbálint, régi temetõ, kegyeleti park
Név

Walla-sírbolt

Róth Miksa

Tevékenység

iparmûvész, üveggyáros

Verõce, római katolikus temetõ
Parcella

Sor

Sír

Név

2

22

2

Parcella

Sor

Sír

I/A
I/B

1
1

29
29

Dörre Tivadar
Gróh Gyula

I/B

1

30

Schulek Frigyes

I/B
I/C

1
1

31
15

Schulek János
Váradi Antal

I/D

1

11

Áprily Lajos

II

4

82

Dávid Gyula

Parcella

Sor

Sír

A

7

18-19

Gorka Géza

Tevékenység

keramikus

Visegrád, köztemetõ
Név

Tevékenység

festõ, grafikus
kémikus, egyetemi tanár,
az MTA tagja
építész, restaurátor, egyetemi
tanár, az MTA tagja
építész, restaurátor
író, költõ, mûfordító, publicista, színiakadémiai igazgató
költõ, mûfordító, publicista,
az MTA tagja
zeneszerzõ, karmester, fõiskolai tanár

Zebegény, köztemetõ
Név

Szõnyi István

Tevékenység

festõ, grafikus, fõiskolai tanár

2. A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság 2010. június 15-én tartott soros ülésén az alábbi határozatot hozta:
32/2010. számú határozatával „A” kategóriában a Nemzeti Sírkert részévé nyilvánította dr. Kalocsay Kálmán orvos,
eszperantista, költõ, mûfordító sírját: Gödöllõ, Máriabesnyõi régi temetõ, 8. parcella, 1. sor, 6. sír.
Dr. Boross Péter s. k.,
a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság elnöke
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A Nemzeti Táncszínház Nonprofit Kft. hirdetménye
A Nemzeti Táncszínház Közhasznú Társaság gazdálkodásának fõbb adatai a 2009. évben:
Cégjegyzékszám: 10-09-921742
Közhasznúsági fokozat: kiemelten közhasznú
2009. évi mérleg fõösszege:

248 407 000 Ft

Adófizetési kötelezettség:
Vállalkozási eredmény:
Közhasznú eredmény:

0 Ft
5 918 000 Ft
57 000 Ft

A közhasznú társaság Alapító által jóváhagyott, bejegyzett könyvvizsgálói hitelesítõ záradékkal ellátott mérlegbeszámolója és közhasznúsági jelentése elõzetesen egyeztetett idõpontban megtekinthetõ a Nemzeti Táncszínház Nonprofit
Kft. Gazdasági Psztályán.
1014 Budapest, Színház u. 1–3., telefon: 375-8184
Török Jolán s. k.,
ügyvezetõ igazgató

Pályázati felhívás
felsõoktatási intézmény oktatói álláshelyének betöltésére
A pályázatok benyújtásával és közzétételével – így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen
elõírt feltételekkel és a benyújtandó mellékletekkel – kapcsolatos rendelkezéseket a felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az e törvény végrehajtásáról és a felsõoktatási intézményekben történõ foglalkoztatás egyes kérdéseirõl szóló 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet
tartalmazza.
A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM
pályázatot hirdet a
KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR
MATEMATIKA TANSZÉKÉRE
teljes munkaidõben foglalkoztatott egyetemi docensi munkakör betöltésére
A kinevezésre kerülõ egyetemi docens fõbb oktatási feladatai:
– a Közgazdaságtudományi Kar alapképzési BA szakjainak matematika oktatása,
– részvétel a „Játékelmélet” és „Kooperatív játékok” tárgyak oktatásában,
– új, mesterszintû tantárgy kidolgozása a közgazdasági képzés területén, tananyagírás önállóan, illetve a tanszéki
kollégákkal együttmûködve,
– részvétel a Tanszéken a TDK-t, illetve diplomamunkát író hallgatók témavezetésében,
– aktív pályázati tevékenység és részvétel a Kar és a Tanszék hazai és nemzetközi kutatásaiban.
A kinevezésre kerülõ egyetemi docens fõbb kutatási feladatai:
– többéves nemzetközileg is jegyzett kutatási gyakorlattal kell rendelkeznie a Játékelmélet és a Matematikai Közgazdaságtan területén, aktívan vegyen részt a Matematika és Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszékek játékelméleti kutatói szemináriumainak munkájában,
– jelen kell lennie a hazai és nemzetközi tudományos életben (folyóiratokban, illetve kiadványokban való publikációk és nemzetközi tudományos konferenciákon való részvétel),
– képesnek kell lennie nemzetközi tudományos projektekben való aktív részvételre.
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A pályázóval szemben támasztott követelmények:
Az egyetemi docensi munkakörre pályázatot azon az egyetem teljes munkaidõben, közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott oktatói nyújthatnak be, akik rendelkeznek:
– legalább öt éve PhD tudományos fokozattal,
– legalább nyolc éves felsõoktatási oktatói és kutatási tapasztalattal,
– középfokú angol és német állami nyelvvizsgával,
– a szakterületen meglevõ tudományos kapcsolatokkal, valamint
– publikációk által bizonyítottan jelen kell, hogy legyen a hazai és nemzetközi tudományos életben, egyúttal
– képes új tantárgyak, tananyagok kidolgozására és nemzetközi tudományos projektekben való aktív részvételre.
Az egyetemi docensi kinevezés határozatlan idõre szól.
Az egyetemi docensi pályázatra vonatkozó általános tudnivalók:
A pályázónak meg kell felelnie a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben és a Budapesti Corvinus Egyetem
„Foglalkoztatási Követelményrendszer” Foglalkoztatási Szabályzatában foglalt feltételeknek (Szervezeti és Mûködési
Szabályzat II/1.) és a kari szabályzatokban rögzített feltételeknek.
Az egyetemi docensi pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó részletes szakmai, tudományos tevékenységét tartalmazó magyar nyelvû életrajzát, amelyben eddigi
szakmai, oktatói és tudományos munkájára, kutatási tevékenységére, elért eredményeire, szakmai szervezetekben
végzett munkájának ismertetésére, szakmai díjaira is ki kell térnie,
– hazai és nemzetközi szervezetekben végzett tevékenységének leírását, a nemzetközi tudományos életben való részvételét, publikációs tevékenységének ismertetését,
– a tanszék által mûvelt tudományterület oktatásának fejlesztésére és kutatására vonatkozó elképzeléseit,
– a pályázó jelenlegi munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását.
Az oktatói pályázathoz mellékelni kell:
– egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-ismeretet, egyéb szakmai képesítést tanúsító okirat magyar nyelvû – hitelesített – másolatát,
– szakmai publikációs jegyzékét, tudományos konferenciákon tartott elõadásai jegyzékét, jelentõsebb külföldi tanulmányútjainak felsorolását,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– tudományos tevékenység nyilvántartásához szükséges adatlapot,
– személyi adatlapot (a pályázati anyagtól elkülönítetten, 1 példányban),
– pályázati jelentkezési és adatlapot,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul pályázati anyagának megismeréséhez, valamint a BCE honlapján való közzétételhez – a vonatkozó jogszabály és az egyetemi szabályok szerint – az erre jogosult bizottságok, véleményezõ és döntést hozó testületek részére,
– nyilatkozatot az egyetemen kívül fennálló munkaviszonyáról, közalkalmazotti/köztisztviselõi jogviszonyairól,
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyairól, azok tartalmáról és idõbeli behatároltságáról,
– és minden olyan okiratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.
A pályázatok elbírálása a törvényi elõírás és a Budapesti Corvinus Egyetem szabályzatai szerint történik.
A pályázatnak a Kormányzati Személyügyi és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) honlapján való közzétételtõl
számított 30 napon belül kell a Budapesti Corvinus Egyetem rektorának címezve beérkeznie (munkaidõben az egyetem
Humán Erõforrás Iroda részére) – bekötött vagy befûzött formában, tartalomjegyzék szerinti összeállításban – 1 eredeti
és 3 másolati példányban (1093 Budapest, Közraktár u. 4–6. VI. emelet 639.).
A pályázat benyújtásával egyidejûleg a pályázati anyagot (egy fájlban) – a végzettséget igazoló oklevelek és az erkölcsi
bizonyítvány kivételével – maria.czinger@uni-corvinus.hu elektronikus postai címre is meg kell küldeni.
A pályázattal kapcsolatban részletes szakmai felvilágosítást a Közgazdaságtudományi Kar Dékáni Hivatala (telefon:
482-5274) ad, egyéb a pályázat összeállításával és benyújtásával kapcsolatos információ, valamint az elõírt mellékletek
a fenti e-mail címen, illetõleg a 482-7123 telefonszámon kérhetõk.
Dr. Mészáros Tamás s. k.,
rektor
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Pályázati felhívás
nevelési-oktatási intézmények vezetõi álláshelyeinek betöltésére 1
A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen elõírt 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 intézmények 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

Napközi Otthonos
Óvoda
2632 Letkés,
Rákóczi u. 1–2.
Lf:
Az intézmény szakszerû, törvényes mûködtetése, munkáltatói jogok
gyakorlása, az önállóan
mûködõ költségvetési

Fõiskola, óvodapedagógusi szakképzettség,
óvodapedagógus munkakörben szerzett
gyak.,
legalább öt év feletti
szakmai tapasztalat,
vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
magyar állampolgárság,

ÁEI: azonnal.
A vezetõi megbízás 2015. júl.
31-ig, határozott idõre szól.
A közalkalmazotti jogviszony
idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
részmunkaidõ, heti 20 óra.

Letkés Községi
Önkormányzat
2632 Letkés,
Dózsa u. 22.

1
Felhívjuk tisztelt hirdetõink figyelmét, hogy azokat a nevelési-oktatási intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny tematikus közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatóak be, csak a sürgõsséggel történõ közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett áll módunkban megjelentetni.
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szerv irányítása a hatályos jogszabályokban,
az alapító okiratban,
valamint a fenntartó és
egyéb szakmai irányító
szervezetek útmutatásaiban foglaltak szerint.

cselekvõképesség,
büntetlen elõélet,
pedagógus szakvizsga.
Elõny:
óvodavezetõi gyak.,
legalább öt év feletti
vezetõi tapasztalat.

Pbhi: 2010. aug. 27.
Pehi: 2010. szept. 27.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om., b., nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
nyilatkozatot arra vonatkozóan,
hogy beleegyezik abba, hogy pályázatának tartalma közölhetõ
harmadik személlyel,
nyilatkozatát arra vonatkozóan,
hogy a pályázatot elbíráló testület
a személyét érintõ ügy tárgyalásakor zárt vagy nyílt ülést tartson,
nyilatkozatot a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.
A pályázatot postai úton, a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számmal: (1274-2/2010.),
valamint a munkakör megnevezésével: „óvodavezetõ” ellátva kell
benyújtani, illetve személyesen
Kovács István címére.
Pc., f: Kovács István
2632 Letkés,
Dózsa u. 22.
Tel.: (27) 576-500
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
KSZK internetes honlap:
2010. júl. 27.

Iskolaigazgató
Székesfehérvár Megyei
Jogú Város Önkormányzat Közgyûlése
8000 Székesfehérvár,
Városház tér 1.

Hermann László Zenemûvészeti Szakközépiskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény
8000 Székesfehérvár
Városház tér 3.

Egyetem, zenemûvészeti területen szerzett
egyetemi szintû tanári
v. és szakképzettség,
ill., mûvész,
vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

ÁEI: azonnal.
A megbízás 2016. júl. 31-ig határozott idõre szól.
A közalkalmazotti jogviszony
idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
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Lf:
Az igazgató felelõs az
intézményben a tanulók oktatásának-nevelésének
megszervezéséért, az
intézmény mûködéséért, a személyi, tárgyi
és anyagi feltételek biztosításáért, irányításáért.

legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szgy. a jogszabályi
elõírásoknak megfelelõen, vagy zenemûvészeti pályán eltöltött
idõ és legalább három
év pedagógus munkakörben szerzett szgy.,
büntetlen elõélet,
pedagógus szakvizsga.

A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2010. szept. 15.
Pehi: 2010. nov. 30.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje:
a pályázatokról az Oktatási bizottság javaslata alapján Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Közgyûlése dönt.
Illetmény, juttatás:
a Kjt., illetve a Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai életrajz, vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési
elképzeléssel (3 példányban),
om., szakvizsgát tanúsító om., b.,
munkaviszonyokról, szakmai gyakorlatról szóló igazolások,
nyilatkozat a pályázat nyílt vagy
zárt ülésen történõ tárgyalásáról,
nyilatkozat, hogy hozzájárul a
kormányrendeletben meghatározott véleményezõk részére pályázata tartalmának megismeréséhez.
A pályázatot postai úton, a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számmal: (10105/2010.),
valamint a munkakör megnevezésével: „igazgató” ellátva kell benyújtani, illetve személyesen
Mazzag Károlyné dr. címére.
Pc., f: Mazzag Károlyné dr.
8000 Székesfehérvár,
Városház tér 1.
Tel.: (22) 537-189
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.szekesfehervar.hu/palyazatok
2010. júl. 30.;
Polgármesteri Hivatal:
2010. júl. 30.

Belvárosi I. István
Középiskola
8000 Székesfehérvár,
Várkörút 31.

Egyetem, egyetemi
szintû tanári v. és szakképzettség, az intézmény képzési

ÁEI: azonnal
A megbízás 2016. júl. 31-ig határozott idõre szól
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Lf:
Az igazgató felelõs az
intézményben és annak
tagintézményeiben a
tanulók oktatásának-nevelésének megszervezéséért, az
intézmény mûködéséért, a személyi, tárgyi
és anyagi feltételek biztosításáért, irányításáért.

szakirányainak megfelelõ egyetemi v. és
szakképzettség,
vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szgy. a jogszabályi
elõírásnak megfelelõen,
büntetlen elõélet,
pedagógus szakvizsga.

A közalkalmazotti jogviszony
idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2010. szept. 15.
Pehi: 2010. nov. 30.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje:
a pályázatokról az Oktatási Bizottság javaslata alapján Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Közgyûlése dönt.
Illetmény, juttatás:
a Kjt., illetve a Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai életrajz, vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési
elképzeléssel (3 példányban),
om., szakvizsgát tanúsító om., b.,
munkaviszonyokról, szakmai gyakorlatról szóló igazolások,
nyilatkozat a pályázat nyílt vagy
zárt ülésen történõ tárgyalásáról,
nyilatkozat, hogy hozzájárul a
kormányrendeletben meghatározott véleményezõk részére pályázata tartalmának megismeréséhez.
A pályázatot postai úton, a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számmal: (10099/2010.),
valamint a munkakör megnevezésével: „igazgató” ellátva kell benyújtani, illetve személyesen
Mazzag Károlyné dr. címére.
Pc., f: Mazzag Károlyné dr.
8000 Székesfehérvár,
Városház tér 1.
Tel.: (22) 537-189
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.szekesfehervar.hu/palyazatok
2010. júl. 30.;
Polgármesteri Hivatal:
2010. júl. 30.

26. szám

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

2649

Pályázati felhívás
pedagógus és egyéb álláshelyek betöltésére 1
A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen elõírt 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 intézmények 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

Poroszló Község
Önkormányzata
3388 Poroszló,
Fõ út 6.

Vass Lajos Általános
Iskola és Napsugár
Óvoda
3388 Poroszló,
József A. út 15.
Lf:
A Napsugár Óvoda intézményében óvodapedagógusi feladatok
ellátása.

Szakirányú fõiskolai v.,
magyar állampolgárság,
büntetlen elõélet,
cselekvõképesség.
Elõny:
óvodapedagógusi munkakörben szerzett szakmai tapasztalat.

ÁEI: 2010. szept. 1.
A közalkalmazotti jogviszony
idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony, három hónap
próbaidõ kikötésével.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2010. aug. 27.
Pehi: 2010. aug. 30.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. rendelkezései az irányadók.

1
Felhívjuk tisztelt hirdetõink figyelmét, hogy azokat a nevelési-oktatási intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny tematikus közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatóak be, csak a sürgõsséggel történõ közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett áll módunkban megjelentetni.
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A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön.,
om., b.
Pc: Vass Lajos Általános Iskola
igazgatója
3388 Poroszló,
Alkotmány út 3.
f: Szabó Károlyné intézményegység vezetõ
Tel.: (36) 353-225
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
Poroszlói Újság.
A munkáltatóval kapcsolatban
további információt a
www.poroszlo.hu
internetes honlapon lehet beszerezni.
Pedagógus
Duna-menti Közoktatási Társulás Óvodája,
Általános-és Mûvészeti
Iskolája
6328 Dunapataj,
Kalocsai u. 2.

Napközis nevelõ
A munkavégzés helye:
6334 Géderlak,
Dunaszentbenedeki út 2.

Szakirányú fõiskolai v.,
büntetlen elõélet,
cselekvõképesség

Szterényi József
Szakközépiskola és
Szakiskola
2200 Monor,
Ipar út 2.

Informatika szakos
tanár

Szakirányú egyetemi v.
büntetlen elõélet.
Elõny:
Monori vagy környékbeli lakhely.

Lf:
Szakközépiskolai és
szakiskolai közismereti
és szakmai órák tartása,

ÁEI: 2010. aug. 30.
A közalkalmazotti jogviszony
idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkozás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: a megjelenéstõl számított
30. nap.
Pehi: a beadástól számított
30. nap.
A pályázatot postai úton kell benyújtani.
Pc: Duna-menti Közoktatási
Társulás
6328 Dunapataj,
Kalocsai u. 2.
f: Katonáné Kovács Kriszta
tagintézmény-vezetõ
Tel.: (70) 334-6857,
(78) 417-062
ÁEI: 2010. szept. 1.
A közalkalmazotti jogviszony
idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
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Lf:
pincér tanulók elméleti
oktatása, vizsgára történõ felkészítése.

4

Pbhi: 2010. aug. 18.
Pehi: 2010. aug. 25.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje:
pályázatelbírálási szabályzat
szerint.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om., b., ön, elõzõ munkaviszony
igazolása.
A pályázatot postai úton, a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számmal: (874/2010.),
valamint a munkakör megnevezésével: „informatika szakos tanár”
ellátva kell benyújtani, továbbá
elektronikus úton Hangyásné
Farkas Ágnes részére az alábbi
címre:
e-mail: hfa@citromail.hu
f: Hangyásné Farkas Ágnes
Tel.: (20) 527-3223
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
KSZK internetes honlap.

érettségi és szakmai
vizsgákra történõ felkészítés.

Vendéglátás-idegenforgalom szakos tanár

2651

Fõiskolai v.,
vendéglátás, idegenforgalom,
büntetlen elõélet.

ÁEI: 2010. szept. 1.
A közalkalmazotti jogviszony
idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2010. aug. 18.
Pehi: 2010. aug. 25.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje:
pályázatelbírálási szabályzat
szerint.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om., b.
A pályázatot postai úton, a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számmal: (875/2010.),
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valamint a munkakör megnevezésével: „vendéglátás-idegenforgalom szakos tanár” ellátva kell
benyújtani, továbbá elektronikus
úton
Hangyásné Farkas Ágnes részére
az alábbi címre:
e-mail: hfa@citromail.hu
f: Hangyásné Farkas Ágnes
Tel.: (20) 527-3223
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
KSZK internetes honlap.
FVM DASzK Szakképzõ Iskola-FVM Mezõgazdasági Szakképzõ
Iskola és Kollégium
7960 Sellye,
Zrínyi M. u. 2.
e-mail:
raczbela1@vipmail.hu

Gyakorlati oktató

Agrármûszaki felsõfokú v.,
pedagógiai képesítés.

ÁEI: 2010. aug. 16.
Illetmény:
a Kjt. rendelkezései az irányadók.
f: igazgató
Tel.: (20) 568-1000

Papp Bertalan Ószõlõi
Általános Iskola
5430 Tiszaföldvár,
Ószõlõ,
Fõ út 3.
Tel.: (56) 470-141
Fax: (56) 472-372

Angol-történelem szakos tanár

Fõiskolai v.

ÁEI: 2010. szept. 1.
Pbhi: 2010. aug. 16.
Pehi: 2010. aug. 19.
Juttatás:
étkh., utazási költségtérítés.
A pályázathoz csatolni kell: ön.,
b., om.
Jelentkezni írásban lehet.
Pc: Papp Bertalan Ószõlõi Általános Iskola igazgatója

Egyéb
FVM DASzK Szakképzõ Iskola-FVM Mezõgazdasági Szakképzõ
Iskola és Kollégium
7960 Sellye,
Zrínyi M. u. 2.
e-mail:
raczbela1@vipmail.hu

Mérlegképes könyvelõ

Szakirányú v.

ÁEI: 2010. aug. 16.
Illetmény:
a Kjt. rendelkezései az irányadók.
f: igazgató
Tel.: (20) 568-1000
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FVM DASzK, Szakképzõ Iskola
Újhelyi Imre Mezõgazdasági és Közgazdasági
Szakközépiskola és
Kollégium
7940 Szentlõrinc,
Erzsébet u. 1.

Agrármérnök

Egyetem, agrármérnök,
magyar állampolgárság,
büntetlen elõélet.

ÁEI: 2010. aug. 23.
Pbhi: 2010. aug. 16.
Pehi: 2010. aug. 20.
A pályázathoz csatolni kell: ön.,
om., b.
A pályázatot postai úton, „agrármérnök munkakör” megnevezéssel ellátva az oktatási intézmény
címére
7940 Szentlõrinc,
Erzsébet u. 1. kérjük küldeni,
vagy elektronikus úton
Járó Péterné részére az
ujhelyi.igazgato@gmail.com
címre.
f: Járó Péterné
Tel.: (20) 392-6956

Székesfehérvár Megyei
Jogú Város Önkormányzata Nevelési Tanácsadó Intézete
8000 Székesfehérvár,
Salétrom u. 4–6.
Tel.: (22) 328-688

2 fõ iskolapszichológus
(határozott idõre)

Pszichológus egyetemi
v.,
szakvizsga,
három éves pszichológusi gyak.,
számítógépes felhasználói ismeretek (World,
Excell)

ÁEI: 2010. szept. 1.
Pbhi: 2010. aug. 13.
Pehi: 2010. aug. 25.
f: Dr. Laczkó Ildikó igazgató.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
KSZK internetes honlap:
2010. júl. 12.

Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetõi álláshelyének betöltésére 1
A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen elõírt 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, illetve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
b: 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
étkh: étkezési hozzájárulás
f: felvilágosítás
ff: felsõfokú
héfe: helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelések
ill: illetmény
k: képzettség
1
Felhívjuk tisztelt hirdetõink figyelmét, hogy azokat a nevelési-oktatási intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny tematikus közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatóak be, csak a sürgõsséggel történõ közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett áll módunkban megjelentetni.
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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

Wass Albert Mûvelõdési Központ és Városi
Könyvtár
Igazgató

Szakirányú egyetemi v.,
vagy nem szakirányú
egyetemi v. és felsõfokú
szakirányú képesítés, felsõfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, vagy
fõiskolai könyvtárosi,
közmûvelõdési képzettség és
legalább öt éves szgy.
(2009 után szerzett fõiskolai könyvtárosi képzettség esetén 10 éves
szgy. szükséges),
büntetlen elõélet.

ÁEI: 2010. dec. 1.
A vezetõi megbízás 2015. nov.
30-ig öt évre szól.
Pbhi: 2010. okt. 31.
Pehi: a benyújtási határidõt követõ testületi ülés.
A pályázat véleményezésére
szakmai bizottságot hoz létre
(Oktatási és Mûvelõdési Bizottság)
Illetmény:
a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell: b.,
om., vpr.
A pályázathoz kapcsolódóan hiánypótlást a pályázat benyújtását követõ határidõn túl nem
fogadunk el.
A pályázatot „WAMK igazgatói
pályázat” megjelöléssel ellátva
kell benyújtani.
Pc: Kisbér Város Polgármestere
2870 Kisbér,
Széchenyi u. 2.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
KSZK internetes honlap:
2010. okt. 1.

Kisbér Város
Képviselõ-testülete
2870 Kisbér,
Széchenyi u. 2.
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Közlemény érettségi bizonyítványok és tanúsítványok érvénytelenítésérõl
A Berze Nagy János Gimnázium, Szakiskola és Kollégium (3200 Gyöngyös, Kossuth L. u. 33.) az alábbi sorszámú
érettségi bizonyítványait: P01 I 022476, P44 E 022189 és
tanúsítványait: P45 A 013885, P45 A 013937, P47 F 003164
érvénytelenítette, majd 2010. június 25-én megsemmisítette.
Dr. Czinder Péter s. k.,
igazgató

***
A Szterényi József Szakközépiskola és Szakiskola (2200 Monor, Ipar u. 2.)
közleménye:
a 2009/2010. tanévben megsemmisített és elveszett bizonyítványok liltájának közzététele
Rontott bizonyítványok
Bizonyítvány r. sz.

Sorszám

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

A.Tü. 500
A.Tü. 500
A.Tü. 500
A.Tü. 500
A.Tü. 500
A.Tü. 575/új
A.Tü. 575/új
A.Tü. 575/új
A.Tü. 575/új
A.Tü. 572
A.Tü. 931/új
A.Tü. 931/új

Bizonyítvány sorsz.

P44F 058073
P44F 058067
P44F 058072
P44F 058069
P44F 058053
P94 B 146602
P94 B 146639
P94 B 146647
P94 B 146617
PTI 003556
PTL 034569
PTL 039871

Megsemmisítés dátuma

2010. július 21.
2010. július 21.
2010. július 21.
2010. július 21.
2010. július 21.
2010. július 21.
2010. július 21.
2010. július 21.
2010. július 21.
2010. július 21.
2010. július 21.
2010. július 21.

Rontott törzslapok
Törzslap r. sz.

Sorszám

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A.Tü. 576/a/új (belív)
A.Tü. 576/a/új (belív)
A.Tü. 576/a/új (belív)
A.Tü. 571/a/új (belív)
A.Tü. 571/a/új (belív)
A.Tü. 571/a/új (külív)
A.Tü. 571/a/új (külív)

Törzslap sorsz.

PTA 084281
PTA 084303
PTA 084312
PTA 020201
PTA 020202
PTA 015762
PTA 015760

Megsemmisítés

2010. július 21.
2010. július 21.
2010. július 21.
2010. július 21.
2010. július 21.
2010. július 21.
2010. július 21.

Elveszett bizonyítványok
Sorszám

1.
2.
3.
4.
5.

Bizonyítvány r. sz.

A. Tü. 931
A. Tü. 931
A 9033–100/új
A 9033–100/új
A. Tü. 931

Bizonyítvány sorsz.

PTK 004859
PTK 033834
PTK 011313
PTK 011322
PTH 066385

Elveszett

2009. november 25.
2010. június 9.
2010. június 11.
2010. június 14.
2010. június 17.
Hangyásné Farkas Ágnes s. k.,
igazgató
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Pályázati felhívás
nevelési-oktatási intézmények vezetõi álláshelyeinek betöltésére 1
A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen elõírt 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 intézmények 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

Magonc Óvoda
1071 Budapest,
Városligeti fasor 39/41.

Szakirányú felsõfokú v.
és szakképzettség,
pedagógus szakvizsga,
legalább öt év szakmai
és vezetõi, magasabb
vezetõi gyak.
Megbízás esetén:
vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

ÁEI: 2011. jan. 1.
A vezetõi megbízás 2015. júl.
31-ig szól.
Pbhi: 2010. okt. 11.
Pehi: 2010. dec. 31.
Illetmény:
a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell: egy
hónapnál nem régebbi b., ön.,
om., vpr. adatvédelmi nyilatkozat,

Budapest Fõváros VII.
kerület Erzsébetváros
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
1073 Budapest,
Erzsébet krt. 6.

1
Felhívjuk tisztelt hirdetõink figyelmét, hogy azokat a nevelési-oktatási intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny tematikus közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatóak be, csak a sürgõsséggel történõ közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett áll módunkban megjelentetni.
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valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
12. § (4) pontjára vonatkozó nyilatkozat.
A vpr-t tartalmazó pályázatot három példányban kell benyújtani.
Pc: Mûvelõdési Iroda
1076 Budapest, Garay u. 5.
Tel.: 462-3395
Iskolaigazgató
Bácskai Általános
Mûvelõdési Központ
6447 Felsõszentiván,
Szent István u. 19.

Bácskai ÁMK Általános Iskolájának Katymári Tagintézménye
6455 Katymár,
Szent István király u.
33.

Szakirányú felsõfokú
pedagógiai v.,
öt év szgy.
Elõny:
közoktatás-vezetõi
szakvizsga,
német- vagy horvátnyelv-ismeret,
számítástechnikai alapismeretek.

Szendrõlád Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
3751 Szendrõlád,
Fõ út 63.

Napközi Otthonos
Óvoda, Általános
Iskola és Szakiskola
3751 Szendrõlád,
Völgy út 3.

Szakirányú felsõfokú
v.,
legalább öt év szgy.,
melynél elõnyt jelent
a hátrányos helyzetû
gyermekek oktatása során szerzett szakmai
tapasztalat,
pedagógus szakvizsga,
büntetlen elõélet.

Lf:
Az intézmény törvényes mûködtetése, oktató-nevelõ
munkájának irányítása,
a munkáltatói, vezetõi,
szakmai, gazdálkodási
és alapító okirat szerinti feladatok ellátása.

ÁEI: 2010. okt. 15.
A vezetõi megbízás 2015. júl.
31-ig szól
Pbhi: a pályázat megjelenését követõ 30. nap.
Pehi: a beadást követõ 30. nap.
Illetmény:
a Kjt. rendelkezései az irányadók.
Szl. nincs.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
szakmai ön., vpr. vezetésre vonatkozó szakmai program, különös
tekintettel a nemzetiségi nevelésre vonatkozóan.
A pályázathoz csatolni kell: b.,
om.
A pályázatot két példányban kell
benyújtani.
Pc: ÁMK fõigazgatója
6447 Felsõszentiván,
Szent István u. 19.
ÁEI: 2011. jan. 1.
A vezetõi megbízás 2016. júl.
31-ig, öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony
idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: a KSZK internetes oldalán
történõ közzétételtõl számított
30 napon belül.
Pehi: a benyújtási határidõ letelte
után megnyíló 30 napos véleményezési határidõ lejártát követõ
elsõ képviselõ-testületi ülés.
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Juttatás:
a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
szakmai életrajz, vpr. a szakmai
fejlesztésre vonatkozó elképzeléssel, b., eredeti okiratok, vagy hiteles om., a pályázó írásbeli
nyilatkozata az alábbiakra vonatkozóan:
a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul;
eredményes pályázata esetén vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének eleget tesz.
A pályázat benyújtásának formája, helye:
Személyesen:
Szendrõlád Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
3751 Szendrõlád,
Fõ út 63.
Postai úton:
Szendrõlád Község Polgármestere
3751 Szendrõlád,
Fõ út 63.

Pályázati felhívás
pedagógus álláshely betöltésére 1
A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen elõírt 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 intézmények 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
1
Felhívjuk tisztelt hirdetõink figyelmét, hogy azokat a nevelési-oktatási intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny tematikus közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatóak be, csak a sürgõsséggel történõ közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett áll módunkban megjelentetni.
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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

Ajka Városi Óvoda
8400 Ajka,
Bródy Imre u. 7.

Óvodapedagógus
Lf:
Óvodai csoportban végzett nevelõ-oktató tevékenység.

Fõiskolai óvodapedagógus v.,
büntetlen elõélet

ÁEI: 2010. nov. 2.
A közalkalmazotti jogviszony
idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2010. okt. 18.
Pehi: 2010. okt. 22.
Illetmény:
a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., om., adatvédelmi
nyilatkozat.
A pályázatot postai úton a munkakör megnevezésével „óvodapedagógus” ellátva kell
benyújtani.
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A MAGYAR KÖZLÖNY LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ
megjelentette
Hargitai József

Jogi fogalomtár
címû kiadványát
A jogi fogalomtár a magyar jog szakmai fogalmainak gyûjteménye és részben magyarázata. Közel 15 000 szócikkben,
a jogforrásra hivatkozva, tartalmazza a magyar jogban használt fogalmakat, és ahol indokolt, magyarázza a
fogalom jelentésének tartalmát. Átfogja valamennyi jogág, az európai jog, valamint a nemzetközi jog által
használt fogalmakat is. Elemzi azokat a fogalmakat, amelyeket a jogágak, valamint az egyes jogágakon belül is,
egymástól eltérõ tartalommal használnak (pl. alkalmatlan, elévülés, arányosság, elismerés), vagy azokat a
fogalmakat, amelyekre nézve több eltérõ tartalmú legáldefiníció is létezik (pl. közeli hozzátartozó, engedélyes,
lakóhely). Megmagyarázza azokat a mozaikszavakat, amelyek EU-csatlakozásunkkal kerültek a jogrendszerbe.
(„DNS-profil”, „EMOGA”, „EUROPOL”, „FIFO-módszer”, „EINECS” stb.)
A könyv nemcsak a jogalkotóknak és jogalkalmazóknak, valamint a jogi pályára készülõknek hasznos
kézikönyv, hanem azoknak is, akik a mindennapi életben szeretnének eligazodni egy szakmai nyelv
dzsungelében.
A kiadvány 1712 oldal terjedelmû.
Ára: 8399 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).

MEGRENDELÉS
Megrendeljük a Jogifogalomtár címû kiadványt (ára: 8399 Ft áfával) ................. példányban, és kérjük 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
átutaljuk.
Keltezés: ………………………………………
………………………………………
cégszerû aláírás
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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 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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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
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Zinner Tibor
Megfogyva és megtörve
címû kötetét
Köztudott, hogy Magyarországon, a XX. század „ötvenes” éveiben, majd a levert forradalmat követõ megtorlás
során kihirdetett törvénysértõ ítéleteket, a közel sem független ítészek határozatait a rendszerváltás után
semmissé nyilvánították. A magyar társadalom viszont vajmi keveset tud a különbözõ jellegû jogfosztást
szenvedett jogászokon kívül arról, hogy forradalmat követõ megtorlás végéig a magyar bírói, közjegyzõi,
ügyészi és ügyvédi kart, valamint a munkájukat segítõ kollégákat mekkora vérveszteség érte.
Bárándy Péter, volt igazságügy-miniszter, 2003 márciusában bizottságot állított fel a legszélesebben
értelmezhetõ „harmadik” hatalmi ágban tevékenykedõket ért sérelmek feltárására. A Zinner Tibor vezette
kutatócsoport, Kahler Frigyes, Koczka Éva, Pálvölgyi Ferenc és Tóth Béla – kétévi kutatómunkáját összegzõ –
jelentésében feltárja egyfelõl a Horthy-korszakból a jogszabályi elõzményeket és a korabeli személyzeti politika
összefüggéseit, másfelõl az 1944 decembere óta folytatott „humánpolitikát”, nyomon követve a magyarországi
jogászsággal szembeni infernót, az esetenként miniszterelnöki rendeleteken, törvényeken és különféle szintû
párthatározatokon alapult, különbözõ jellegû atrocitásokat 1962 augusztusáig.
A több ezer jogász és munkájukat segítõ szakapparátusbeli kolléga drámai életútjának – néhol a legapróbb
részletekbe menõ – feltárásával megírt monográfiából kitûnik, hogy a jogászokat ért sérelmeket nem a sztálini
birodalom, hanem a hazai csatlósai, és az õket kiszolgáló nagy tudású jogászok indukálták. Miként nem
engedték a végrehajtó és törvényhozó hatalom letéteményesei a Montesquieu-féle elvek megvalósulását?
Hogyan torzították el a magyarországi jogászság hivatásrendjeinek összetételét? Milyen beleszólással bírt a
politikai rendõrség, majd az Államvédelmi Hatóság nem csupán a letartóztatottak, hanem a bírói, ügyészi és
ügyvédi kar tagjainak életébe? A szerzõk megállapításait, kutatásuk összegzõ tanulságait több mint 1800 jegyzet
támasztja alá.
Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411),
illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Zinner Tibor
Megfogyva és megtörve
címû, 680 oldal terjedelmû kiadványt
(ára: 9996 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:
A megrendelõ (cég) neve: .....................................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ...................................................................................................................................................................
Utca, házszám: ..........................................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ...........................................................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ...........................................................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára vagy postai úton a fenti címre.
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Keltezés: ........................................

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