
KÖZLEMÉNYEK

Az Országos Rádió és Televízió Testület közleménye

Az Országos Rádió és Televízió Testület a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 41. § (1) bekezdés
a) pontja alapján az Oktatási és Kulturális Közlöny 2010. évi 5. számában pályázati felhívást tett közzé helyi kisközössé-
gi mûsorszolgáltatási jogosultságok hasznosítására.
A beadási határnapon, 2010. szeptember 1-jén a következõ 6 pályázati ajánlat érkezett.

Pályázó neve Pályázó címe Telephely Jelleg

1. Konkoly Béla 6772 Deszk, József Attila u. 14. Deszk Nem nyereségérdekelt

2. Nyitott Ház Közhasznú Alapítvány 2185 Váckisújfalu, Táncsics u. 1/A Hatvan Nem nyereségérdekelt

3. Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem 1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8. Budapest VII. Nem nyereségérdekelt

4. Bábolnai Televízió Nonprofit Kft. 2943 Bábolna, Jókai Mór u. 12. Bábolna Nem nyereségérdekelt

5. Best Média Egyesület 8400 Ajka, Móricz Zs. u. 8. Ajka Nem nyereségérdekelt

6. Szabó Ferenc 8600 Siófok, Kossuth Lajos u. 61. Siófok, Fokihegyi
lakótelep

Nem nyereségérdekelt

Országos Rádió és Televízió Testület
Dr. Boros Márta s. k.,

fõigazgató-helyettes
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Felhívjuk elõfizetõink figyelmét,

hogy az Oktatási és Kulturális Közlöny Szerkesztõsége elérhetõségei az alábbiak szerint megváltoztak:

Telefon: 795-4722, fax: 795-0230



Közlemény
alapítási és indítási engedélyt kapott képzési programokról

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 képzés
óraszáma

A képzés alapítója Címe A képzés alkotója
Információ

(cím, tel., fax, e-mail)

A helytörténetírás mód-
szerei, a publikálás formái
és lehetõségei; helyisme-
reti-helytörténeti informá-
ciók közzététele könyvtári
honlapokon

2015. augusztus 25.

60 Könyvtári Intézet 1827 Budapest,
Budavári Palota
F. épület

Bényei Miklós dr. Dr. Hangodi Ágnes
könyvtári Intézet
1827 Budapest,
Budavári Palota F. épület
Tel.: 224-3821
Fax: 375-9984
e-mail:
hangodi@oszk.hu

Bevezetés a digitális gyûj-
temények készítésébe

2015. augusztus 25.

30 Debreceni Egyetem
Egyetemi és Nemzeti
Könyvtár

4032 Debrecen,
Egyetem tér 1.

D. Szabóné
Köpösdi Zsuzsa,
Harangi Gabriella,
Pintér Tamás

Hamza-Vecsei Tímea
4032 Debrecen,
Egyetem tér 1.
Tel., fax: (52) 410-443
E-mail:
vecsei@lib.unideb.hu

Indítási engedélyt kapott könyvtári képzési programok

A képzés neve,
engedélyének
érvényessége

A képzés
óraszáma

Iskolai végzettség
A képzés
indítója

A képzés helye
Másutt
indít-e
képzést

A képzés
díja

Információ
(cím, tel., fax, e-mail)

A helytörténet-
írás módszerei,
a publikálás for-
mái és lehetõsé-
gei;
helyismere-
ti-helytörténeti
információk
közzététele
könyvtári honla-
pokon

2015.
augusztus 25.

60 k/f
szakképzettség,
alapfokú számí-
tógépes ismere-
tek

Könyvtári
Intézet
(1827 Budapest,
Budavári
Palota
F. épület)

Könyvtári
Intézet
(1827 Budapest,
Budavári
Palota
F. épület)

Könyvtári
Intézet

50 000 Dr. Hangodi Ágnes
Könyvtári Intézet
1827 Budapest,
Budavári Palota F. épület
Tel.: 224-3821
Fax: 375-9984
e-mail:
hangodi@oszk.hu

Bevezetés a di-
gitális gyûjte-
mények
készítésébe

2015.
augusztus 25.

30 könyvtáros
asszisz-
tens/könyvtáros
szakirány,
alapszintû szá-
mítástechnikai
gyakorlati isme-
retek

Debreceni
Egyetem
Egyetemi és
Nemzeti
Könyvtár
(4032
Debrecen,
Egyetem tér 1.)

Debreceni
Egyetem
Egyetemi és
Nemzeti
Könyvtár
(4032
Debrecen,
Egyetem tér 1.)

Országosan 30 000 Hamza-Vecsei Tímea
4032 Debrecen,
Egyetem tér 1.
Tel., fax: (52) 410-443
E-mail:
vecsei@lib.unideb.hu

Dr. Vígh Annamária s. k.,
fõosztályvezetõ
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Közlemény Trefort Ágoston-díjak adományozásáról

A nemzeti erõforrás miniszter megbízásából az oktatásért felelõs államtitkár 2010. augusztus 20. alkalmából azoknak a
minisztériumi és intézményi dolgozóknak, akik nem oktatói tevékenységet folytatva az oktatás érdekében hosszabb idõn
át kiemelkedõ munkát végeztek,

TREFORT ÁGOSTON-DÍJAT

adott át:

Balogh Lászlónak, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Dékáni Hivatala ügyvivõ szakértõ-
jének,
Brassói Sándornak, a Nemzeti Erõforrás Minisztérium Közoktatási Fõosztálya fõosztályvezetõ-helyettesének,
Demeter Lászlónénak, az oroszlányi Bakfark Bálint Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény gazdasági vezetõjének,
Gyulay Sándornénak, az ELTE Informatikai Kar ügyviteli alkalmazottjának,
Rózsahegyi Krisztinának, a Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium titkárságvezetõjének,
Szaák Tamásnak, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Bõr-, Nemikórtani és Bõronkológiai Klinika
fotósának,
Szita Lászlónénak, a VIII. kerületi Szász Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola gazdasági vezetõjének,
Tátrai Józsefnénak, a Nemzeti Erõforrás Minisztérium Felsõoktatási Fõosztály felsõoktatási személyügyi ügyintézõ-
jének,
Varga Sándor Gábornénak, a Pedagógiai Szolgáltató Központ igazgatóhelyettesének, pedagógiai tanácsadónak,
dr. Wilfing Jánosnak, a Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar dékáni hivatalvezetõjének, ügy-
vivõ szakértõnek.

Dr. Szantner Viktor s. k.,
kabinetfõnök

Pályázati felhívás
nevelési-oktatási és egyéb intézmények vezetõi álláshelyeinek betöltésére1

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

Rövidítések:

ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
szl: szolgálati lakás
szgy: szakmai gyakorlat
v: végzettség
vgy: vezetõi gyakorlat
étkh: étkezési hozzájárulás

30. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 3035

1 Felhívjuk tisztelt hirdetõink figyelmét, hogy azokat a nevelési-oktatási intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny tema-
tikus közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatóak be, csak a sürgõsséggel történõ közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett áll mó-
dunkban megjelentetni.



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

Magyarbóly Község
Önkormányzata
7775 Magyarbóly,
Vasút u. 15.
Tel.: (72) 456-106

Óvoda
7775 Magyarbóly,
Kossuth u. 15.
Óvodavezetõ

Szakirányú felsõfokú
szakképesítés, legalább
5 év szakirányú szgy.,
büntetlen elõélet.
Elõny: intézményvezetõi
szakképesítés.

ÁEI: 2010. nov. 1.
A megbízás 2015. okt. 31-ig,
5 évre szól.
Pbhi: a KSZK honlapján történõ
közzétételtõl számított 30 napon
belül, legkésõbb 2010. okt. 11.
Pehi: a Közokt.tv-ben elõírt vé-
leményezést követõen, legké-
sõbb 2010. okt. 31.
Juttatás: ill. Kjt. szerint,
szl. nincs.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., vpr. a
szakmai helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzeléssel, vég-
zettségrõl szóló om., b., adatke-
zelési nyilatkozat.
A pályázatot „Óvodavezetõi pá-
lyázat” megjelöléssel kell be-
nyújtani.
Pc.: Blázsovics Attila polgár-
mester

Egyéb vezetõ

Oktatáskutató és
Fejlesztõ Intézet
1051 Budapest,
Dorottya u. 8.
Tel.: (1) 235-7200
Fax: (1) 235-7202

Tudományos és szak-
mai fõigazgató-helyet-
tes

Lf.: a szakmai tevé-
kenység tartalmi kérdé-
seiben a fõigazgató
irányítása mellett meg-
határozza az intézeti
vezetés álláspontját;

Egyetemi v., tudományos
fokozat, angol nyelv tár-
gyalóképes ismerete,
5 év (oktatási területen
szerzett) vgy., 5 év felsõ-
oktatási gyakorlat, 5 év
tudományos kutatás-fej-
lesztési gyakorlat.

A beosztásnak megfelelõen a
közalkalmazotti jogviszony kere-
tében – közalkalmazotti kineve-
zéssel létesülõ, illetve
közalkalmazotti jogviszony fenn-
tartása alapján – vezetõi, illetve
magasabb vezetõi beosztással leg-
feljebb 5 év határozott idõre az
Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet
fõigazgatója bízza meg.
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1 2 3 4

irányítja az intézet éves
és középtávú munkater-
vében szereplõ szakmai
feladatok végrehajtását;
gondoskodik a kutatási,
fejlesztési és szakmai
szolgáltatással kapcso-
latos feladatok szakmai
tartalmának meghatáro-
zásáról; szakmai tarta-
lom szempontjából
felügyeli a kutatás-
fejlesztési pályázati
tevékenységet, gondos-
kodik a kutatás-fejlesz-
tési tevékenység
stratégiai célokhoz való
illeszkedésérõl és kohe-
renciájáról; részt vesz a
kutatás-fejlesztési ered-
mények hasznosítását
szolgáló tevékenységek
tervezésében és szerve-
zésében; a fõigazgató
irányítása mellett kiépí-
ti és mûködteti az inté-
zet kutatás-fejlesztési
minõségbiztosítási
rendszerét; a fõigazgató
irányelveinek megfele-
lõen irányítja az intézet
kiadási, terjesztési és
disszeminációs tevé-
kenységét; koordinálja
a szakmai feladatok kö-
zéptávú és éves terve-
zését, valamint az
azokról történõ beszá-
molók elkészítését,
gondoskodik a belsõ
egyeztetések lefolytatá-
sáról; részt vesz az inté-
zet stratégiájának,
valamint egyéb, straté-
giai jellegû dokumentu-
mainak kialakításában.

Pbhi: a KSZK honlapján történõ
közzétételtõl számított 30. nap.
Pehi: a pályázati határidõ lejár-
tát követõ 21 napon belül.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje: a pályázatokat a fõigaz-
gató által felkért háromtagú bi-
zottság bírálja el.
A pályázat eredményérõl az
érintettek írásbeli értesítést kap-
nak a benyújtási határidõ lejár-
tától számított 60 napon belül.
Juttatás: ill. Kjt. szerint, vala-
mint Korm. rendelet alapján.
A pályázathoz csatolni kell: mo-
tivációs levél, szakmai ön.,
szakmai publikációs jegyzék,
végzettséget, illetve nyelvtudást
igazoló om., b.

A benyújtott pályázatok tartal-
ma az elbírálásban részt vevõ-
kön kívül harmadik személlyel
csak a pályázó beleegyezésével
közölhetõ.
A pályázatot zárt borítékban,
„Jelentkezés a tudományos és
szakmai fõigazgató-helyettes ál-
lásra” megjelöléssel kell benyúj-
tani.
Az egyes munkakörökhöz kap-
csolódó feladatokat részletesen
a Szervezeti és Mûködési Sza-
bályzat tartalmazza, amely meg-
tekinthetõ az intézet honlapján
(www.ofi.hu).
Pc.: Oktatáskutató és Fejlesztõ
Intézet
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Pályázati felhívás pedagógus álláshelyek betöltésére1

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

Rövidítések:

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

Tanító, tanár

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

1 2 3 4

Általános Iskola és
Óvoda
4565 Pusztadobos,
Petõfi S. u. 48.
Tel.: (45) 710-183
Fax: (45) 710-351

Tanító
(határozott idõre: 23
hónap, teljes munkaidõ)

Lf.: alsós tanító (2. osz-
tályos osztályfõnök).

Fõiskolai tanítói v., leg-
alább 3-5 év tanítói
szgy., felhasználói szintû
internetes alkalmazások,
felhasználói szintû MS
Office (irodai alkalmazá-
sok), B kategóriás jogo-
sítvány, magyar
állampolgárság, büntet-
len elõélet, cselekvõké-
pesség.

ÁEI: 2010. nov. 8.
Pbhi: 2010. okt. 27.
Pehi: 2010. okt. 29.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni a
pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számot:
SZI/R/4411/2/2008., valamint a
munkakör megnevezését: tanító.
A pályázat visszavonásának jo-
gát fenntartják.
Pc.: Általános Iskola és Óvoda
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1 Felhívjuk tisztelt hirdetõink figyelmét, hogy azokat a nevelési-oktatási intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny tema-
tikus közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatóak be, csak a sürgõsséggel történõ közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett áll mó-
dunkban megjelentetni.



1 2 3 4

Tóparti Gimnázium és
Mûvészeti Szakközép-
iskola
8000 Székesfehérvár,
Fürdõ sor 5.
Tel.: (22) 311-067
Fax: (22) 311-061

Matematika–fizika–in-
formatika szakos tanár
(határozatlan idõre,
részmunkaidõ)

Matematika–fizika–
kémia szakos tanár
(határozatlan idõre)

Kerámia szakos tanár
(részmunkaidõ)

Matematika–fizika–in-
formatika szakos közép-
iskolai tanári képesítés
(egyetemi v.).

Matematika–fizika–
kémia szakos középisko-
lai tanári képesítés
(egyetemi v.).

Kerámia szakos középis-
kolai tanári képesítés
(egyetemi v.).

ÁEI: 2010. nov. 15.
Pbhi: 2010. okt. 15.
Pehi: 2010. nov. 1.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje: a pályázatokat az iskola-
vezetõség, szakmai vezetés bí-
rálja el.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
om., b., szakmai ön., adatvédel-
mi nyilatkozat.
A pályázatot írásban kell be-
nyújtani.
Pc.: Szûcs Sándor igazgató

ÁEI: 2010. dec. 1.
Pbhi: 2010. nov. 1.
Pehi: 2010. nov. 15.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje: a pályázatokat az iskola-
vezetõség, szakmai vezetés
bírálja el.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
om., b., szakmai ön., adatvédel-
mi nyilatkozat.
A pályázatot írásban kell be-
nyújtani.
Pc.: Szûcs Sándor igazgató

Közlemény bizonyítványok és oklevelek érvénytelenítésérõl

I.

„Egyetemi szakközgazdász pénzügy szakon” szakközgazdász oklevél érvénytelenítése

Jancsecz Zsolt

Budapest, 1974. május 11.
Törzskönyvi száma: 11/110/2001.

A szakirányú szakképesítést tanúsító szakközgazdász oklevél, melyet a Budapesti Közgazdaságtudományi és Állam-
igazgatási Egyetem Közgazdasági Továbbképzõ Intézet 2004. november 9-én állított ki, elveszett.
Helyette 2010. február 3-án másodlatot adtunk ki.
Az eredeti érvénytelen.
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„Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakember” egyetemi szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevél érvénytelenítése

Dr. Balázs Gabriella

Békéscsaba, 1961. március 13.
Törzskönyvi száma: 1/647/2006.

A szakirányú szakképesítést tanúsító oklevél, melyet a Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdasági Továbbképzõ Inté-
zet 2008. november 28-án állított ki, elveszett.
Helyette 2010. június 16-án másodlatot adtunk ki.
Az eredeti érvénytelen.

„Egyetemi szakközgazdász személyügyi-emberi erõforrás szakon” szakközgazdász oklevél érvénytelenítése

Tóth Borbála

Mezõkövesd, 1961. június 26.
Törzskönyvi száma: 76/508/2005.

A szakirányú szakképesítést tanúsító oklevél, melyet a Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdasági Továbbképzõ Inté-
zet 2007. május 29-án állított ki, elveszett.
Helyette 2010. augusztus 24-én másodlatot adtunk ki.
Az eredeti érvénytelen.

Gáspár Péter Pál s. k.,
igazgató

II.

Az Észak-magyarországi Regionális Képzõ Központ (3518 Miskolc, Erenyõ u. 1.) az alábbi üres OKJ-s bizonyítványo-
kat érvénytelenné nyilvánítja:

PT B 002499
PT B 002500
PT B 026387
PT B 026388

Andó Pál s. k.,
igazgató

III.

Bogos Gábor (sz.: Szekszárd, 1992. április 8., an.: Bogos Tünde)
Érettségi törzslap száma: 43/1/2010.

A P44F023567 számú érettségi bizonyítvány, melyet a szekszárdi Garay János Gimnázium 2010. június 23-án állított ki,
elveszett.
Helyette 2010. június 29-én másodlatot adtunk ki.
Az eredeti bizonyítvány érvénytelen.

Bogos Gábor (sz.: Szekszárd, 1992. április 8., an.: Bogos Tünde)
A PTI047483 számú középiskolai bizonyítvány, melyet a szekszárdi Garay János Gimnázium állított ki, elveszett.
Helyette 2010. június 29-én másodlatot adtunk ki.
Az eredeti bizonyítvány érvénytelen.

Heilmann Józsefné s. k.,
igazgató
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A közlöny zárása után érkezett pályázati felhívások

Pályázati felhívás
nevelési-oktatási és egyéb intézmények vezetõi álláshelyeinek betöltésére1

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

Rövidítések:

ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
szl: szolgálati lakás
szgy: szakmai gyakorlat
v: végzettség
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

Egyéb vezetõ

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

1 2 3 4

Bököny Község
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
4231 Bököny,
Kossuth u. 3.
Tel./fax: (42) 566-000,
(42) 566-001

Barota Mihály
Általános Mûvelõdési
Központ
4231 Bököny,
József A. u. 2.
Intézményvezetõ
(teljes munkaidõ)

Felsõfokú képesítés a
Közokt.tv. 18. § (1) be-
kezdése, és a 128. §
(22) bekezdése, valamint
a pedagógus-továbbkép-
zésrõl, a pedagógus szak-
vizsgáról, valamint a
továbbképzésekben
résztvevõk juttatásairól
és kedvezményeirõl

ÁEI: 2010. dec. 16.
A megbízás 2015. júl. 31-ig
szól.
A nevelési-oktatási intézmény-
ben, pedagógus munkakörben
fennálló, határozatlan idõre szó-
ló alkalmazás, illetve a megbí-
zással egyidejûleg pedagógus
munkakörben történõ határozat-
lan idõre szóló alkalmazás.
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Lf.: az intézmény tevé-
kenységének irányítása,
koordinálása, az Általá-
nos Mûvelõdési
Központhoz tartozó in-
tézmények jogszerû és
az intézményi minõség-
irányítási programnak
megfelelõ mûködés biz-
tosítása a hatályos jog-
szabályokban, az
alapító okiratban, vala-
mint a fenntartói és
egyéb szakmai irányító
szervezetek útmutatá-
saiban foglaltak szerint.

Barota Mihály
Általános Mûvelõdési
Központ tagintézmé-
nyei:
Általános Iskolai,
Óvodai, Kulturális
és Könyvtár
Tagintézmény.

szóló 277/1997. (XII.
22.) Korm. rendelet 20. §
(2) és (5) bekezdése
alapján, legalább 5 év
pedagógus munkakörben
szerzett szgy., büntetlen
elõélet, cselekvõképes-
ség, vagyonnyilatko-
zat-tételi eljárás
lefolytatása.

Pbhi: a KSZK honlapján történõ
közzétételtõl számított 30 nap.
Pehi: a jogszabályokban elõírt
véleményezési eljárásokat köve-
tõen, 30 napon belül összehívott
rendes képviselõ-testületi ülés
idõpontja.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje: a képviselõ-testület a
Korm. rendelet 5. § (10) bekez-
dése értelmében történõ vélemé-
nyezési határidõ lejártát követõ
30 napon belül összehívott ülé-
sén bírálja el a pályázatokat.
Juttatás: ill. Kjt. szerint, szl.
A pályázathoz csatolni kell: szak-
mai ön., vpr. a szakmai helyzet-
elemzésre épülõ fejlesztési
elképzeléssel, végzettséget, szgy-t
igazoló okirat hiteles másolata, b.,
nyilatkozat a pályázat nyílt vagy
zárt ülésen történõ tárgyalásáról,
adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot postai úton, „Baro-
ta Mihály Általános Mûvelõdési
Központ intézményvezetõi pá-
lyázat” megjelöléssel kell be-
nyújtani.
Pc.: Bököny Község Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
f.: Piskolczi Géza polgármester
Tel.: (42) 566-025

Encsencs, Penészlek,
Nyírvasvári Községek
Önkormányzatának
Társulási Tanácsa
4374 Encsencs,
Fõ út 31.
Tel.: (42) 389-212
Fax: (42) 389-218

Közös Fenntartású
Általános Iskola,
Óvoda és Könyvtár
4374 Encsencs,
Fõ út 68.
1 fõ intézményvezetõ-
helyettes
(általános iskolai
székhely intézmény)

Közös Fenntartású
Általános Iskola,
Óvoda és Könyvtár
Nyírvasvári,
Kossuth út 65.
2 fõ intézményvezetõ-
helyettes
(általános iskolai
tagintézmény)

Szakirányú pedagógus,
illetve óvodapedagógus
v., 3 év szgy., büntetlen
elõélet, magyar állampol-
gárság.

ÁEI: 2011. jan. 1.
A megbízás 2016. júl. 1-ig szól.
Pbhi: a KSZK honlapján történõ
megjelenést követõ 30 napon
belül.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
om., szakmai ön., vpr., b.
A pályázatot „Pályázat” megje-
löléssel kell benyújtani.
Pc.: Encsencs Község polgár-
mester
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Közös Fenntartású
Általános Iskola,
Óvoda és Könyvtár
Nyírvasvári,
Kossuth út 10.
1 fõ intézményvezetõ-
helyettes
(óvodai tagintézmény)

Pályázati felhívás kulturális intézmény álláshelyének betöltésére1

A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen elõ-
írt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény és annak végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet tartalmazza.

Rövidítések:

adv: hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez, illet-
ve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
b: 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
étkh: étkezési hozzájárulás
f: felvilágosítás
ff: felsõfokú
héfe: helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelések
ill: illetmény
k: képzettség
má: magyar állampolgárság
mszv: munkaköri szakvizsga
om: képesítést igazoló hiteles oklevélmásolat
ny: nyilatkozat a pályázatnak a képviselõ-testület nyilvános vagy zárt ülésén történõ tárgyalásáról
ön: önéletrajz
p: pótlék
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pc: pályázat címzése
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
pr: program
sz: szakmai
szev: szakirányú egyetemi végzettség
szfv: szakirányú felsõfokú végzettség
szgy: szakmai gyakorlat
szl: szolgálati lakás
szv: szakvizsga
tt: tudományos tevékenység
vgy: vezetõi gyakorlat
vp: vezetõi pótlék
vpr: vezetési program
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A pályázatot meghirdetõ szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1 2 3 4

Lónyay Utcai
Református
Gimnázium és
Kollégium
1092 Budapest,
Kinizsi u. 1–7.
Tel.: (1) 216-5138
Fax: (1) 216-3511
E-mail: titkarsag@
lonyay.edu.hu

Könyvtáros Fõiskolai vagy egyetemi
v.

ÁEI: 2011. jan. 3.
Pbhi: a megjelenéstõl számított
két hét.
Pc.: Hatvani Virág
igazgató-helyettes
E-mail: hatvaniv@lonyay.edu.hu
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Zinner Tibor
Megfogyva és megtörve

címû kötetét

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Zinner Tibor
Megfogyva és megtörve

címû, 680 oldal terjedelmû kiadványt

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bárd Károly

Emberi jogok
és büntetõ igazságszolgáltatás

Európában
A tisztességes eljárás büntetõügyekben

– emberijog-dogmatikai
értekezés

címû könyvét

A tisztességes eljárás elméleti kérdései és gyakorlati érvényesülése iránt érdeklõdõk elõtt – eddig megjelent
kötetei révén – már jól ismert szerzõ a könyv borítóján ekképpen ajánlja az olvasók figyelmébe tanulmányát:
„A könyv írásának kezdetén elsõsorban az foglalkoztatott, hogy mennyiben járulhat hozzá a strasbourgi
Emberi Jogi Bíróság az európai államok igazságszolgáltatási rendszereinek közelítéséhez. A vizsgálat során
aztán olyan alapvetõ kérdésekkel szembesültem, mint az igazságszolgáltatás szerepe a demokráciában, a
tisztességes eljáráshoz való jog helye az alapjogok rendszerében vagy a jogokról való lemondás és annak
korlátai. Elsõsorban a strasbourgi esetjog alapján elemzem a tisztességes eljárás azon elemeit, amelyek
értelmezésében mind a mai napig bizonytalanság észlelhetõ a magyar joggyakorlatban: mit kíván a bírói
pártatlanság, hogyan teremthetõ meg az összhang a véleménynyilvánítás szabadsága és a bíróságok
tekintélyének megõrzése iránti érdek között, mi legyen a törvénysértõen megszerzett bizonyítékok sorsa,
meddig terjed a hallgatás joga? Nos, ezekrõl a kérdésekrõl szól a könyv. Meg sok minden másról…..”

A kötet 320 oldal terjedelmû, ára 7938 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

Bárd Károly

Emberi jogok
és büntetõ igazságszolgáltatás

Európában

címû, 320 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 7938 forint áfával) ................................ példányban, és kérem,
juttassák el az alábbi címemre:

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

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

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

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

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

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

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

A magyar jogtudomány klasszikusai sorozatában

Beöthy Zsigmond

ELEMI MAGYAR KÖZJOG

címû kötetét

Az Elemi magyar közjog – amely az elsõ magyar nyelvû közjogi összegzés – 1846-ban látott
napvilágot. Két részre tagolódik: Magyarország polgári alkotmányára és közigazgatására, s ezen belül
a 104 paragrafusra tagozódó institúciók világos szerkezetben, kifejezõ fogalmakkal jelenítik meg az
intézményrendszert. Azért is becses értékû e szintézis, mert a klasszikusan átmeneti, polgári
átalakulás elõtti monarchiát mutatja be a szerzõ, Beöthy Zsigmond (1819–1896), aki kezdetben
közigazgatási pályán tevékenykedett, majd pályafutását 1883-ban, nyugállományba vonulásakor
királyi táblai tanácselnökként fejezte be. Szakirodalmi munkásságáért számos kitüntetésben
részesült. E közjogi kuriózumot a magyar jogtörténet, jogi kultúra iránt érdeklõdõk figyelmébe
ajánljuk.

A kötet 142 oldal terjedelmû, ára 3150 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

Beöthy Zsigmond

ELEMI MAGYAR KÖZJOG

címû, 142 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3150 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, 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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