
JOGSZABÁLYOK

A nemzeti erõforrás miniszter
11/2010. (X. 6.) NEFMI rendelete

a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló
11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet,

a 2010/2011. tanév rendjérõl,
valamint egyes oktatási jogszabályok

módosításáról szóló 22/2010. (V. 13.) OKM rendelet
és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló

4/2010. (I. 19.) OKM rendelet módosításáról

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. §
(1) bekezdés b), d), e) és n) pontjában foglalt felhatalmazás
alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnök-
séget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) pontjában meg-
határozott feladatkörömben eljárva a következõket
rendelem el:

1. §

(1) A nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló
11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet (a továbbiakban: R.)

17/A. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„(1) Ha a középfokú iskola a kilencedik évfolyamnál
alacsonyabb évfolyamra hirdet felvételt, a felvételi kérel-
mekrõl a következõ szempontok mérlegelésével dönthet:

a) kizárólag a tanulmányi eredmények alapján, vagy
b) a tanulmányi eredmények és a központilag kiadott

egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszerve-
zett írásbeli vizsga eredménye alapján, vagy

c) a tanulmányi eredmények, a központilag kiadott
egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszerve-
zett írásbeli vizsga és a szóbeli meghallgatás eredménye
alapján.

(2) Ha a középfokú iskola a kilencedik évfolyamnál ala-
csonyabb évfolyamra hirdet felvételt,

a) a központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú
feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsgán, vagy

b) a központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú
feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsgán és a szóbeli
meghallgatáson
való részvételhez akkor kötheti a felvételi kérelem elbírá-
lását, ha ahhoz a fenntartó hozzájárult, továbbá azt az adott
tanulmányi területen a jelentkezõk magas száma indokol-
ja. E bekezdés alkalmazásában a jelentkezõk magas szá-
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mának az tekinthetõ, ha az elõzõ három év átlagában a je-
lentkezõk létszáma legalább másfélszerese volt a felvehe-
tõk létszámának.”

(2) Az R. 17/A. § (4) bekezdés d) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

(A központilag szervezett írásbeli vizsgához magyar

nyelvi és matematikai kompetenciákat mérõ külön-külön

feladatlapok készülnek azok részére, akik)

„d) a kiemelkedõ tehetséget kibontakoztató felkészítést
nyújtó (a továbbiakban: tehetséggondozó) középiskola
kilencedik évfolyamára”
(jelentkeznek.)

2. §

(1)Az R. 20. § (3)–(4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(3) Ha a távolmaradást nem igazolják, a mulasztás iga-
zolatlan. Az iskola köteles a szülõt és a tanuló kollégiumi
elhelyezése esetén – amennyiben a kollégium nem az isko-
lával közös igazgatású intézmény – a kollégiumot is értesí-
teni a tanköteles tanuló elsõ alkalommal történt igazolatlan
mulasztásakor, illetve ha a nem tanköteles, kiskorú tanuló
igazolatlan mulasztása a tíz órát eléri. Az értesítésben fel
kell hívni a szülõ figyelmét az igazolatlan mulasztás kö-
vetkezményeire. Ha az iskola értesítése eredménytelen
maradt, és a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az is-
kola a gyermekjóléti szolgálat közremûködését igénybe
véve megkeresi a tanuló szülõjét.

(4) Ha a gyermek a közoktatási törvény 24. § (3) bekez-
dése alapján vesz részt óvodai nevelésben, és egy nevelési
évben hét napnál többet mulaszt, illetve ha a tanköteles ta-
nuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a tíz
órát, az óvoda vezetõje, az iskola igazgatója – a gyermek-
védelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról,
valamint a gyámhatóság szervezetérõl és illetékességérõl
szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakkal
összhangban – értesíti a gyermek tényleges tartózkodási
helye szerint illetékes jegyzõt és a gyermekjóléti szolgála-
tot. Az értesítést követõen a gyermekjóléti szolgálat
az óvoda, illetve az iskola és szükség esetén a kollégium
bevonásával haladéktalanul intézkedési tervet készít,
melyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel meg-
határozza a tanulót veszélyeztetõ és az igazolatlan
hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével, a tanulói
tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos, továbbá
a gyermek, tanuló érdekeit szolgáló feladatokat.”

(2) Az R. 20. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy

tanítási évben eléri a harminc órát, az iskola ismételten tá-
jékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot, amely közremûkö-
dik a tanuló szülõjének az értesítésében. Ha a tanköteles
tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri
az ötven órát, az iskola igazgatója értesíti a gyermek
tényleges tartózkodási helye szerint illetékes jegyzõt.”

3. §

Az R. 27. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(1) Ha a tanuló nem teljesítette az évfolyamra elõírt ta-
nulmányi követelményeket, tanulmányait a közoktatási
törvény 71. § (1) bekezdésében foglaltak szerint az évfo-
lyam megismétlésével folytathatja. Amennyiben a tanuló
az elsõ évfolyamon a tanulmányi követelményeket az is-
kolából való igazolt és igazolatlan mulasztás miatt nem
tudta teljesíteni, az évfolyam megismétlésére utasítható.
Az évfolyam megismétlésével folytathatja tanulmányait
az a tanuló is, akit fegyelmi büntetésként az adott
iskolában eltiltottak a tanév folytatásától.”

4. §

(1) Az R. 39/H. § (5) bekezdés c)–d) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

(A pályázathoz csatolni kell)

„c) a kollégium – a Kollégiumi nevelés országos alap-
programjának kiadásáról szóló 46/2001. (XII. 22.) OM
rendeletben foglalt, a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany
János Kollégiumi Programjának követelményei szerint el-
készített – pedagógiai programjának tervezetét, amelynek
megfelelõen nyertes pályázat esetén a pályázó módosítja
a pedagógiai programját,

d) a Kollégiumi Programban partnerként közremûködõ
középiskola nyilatkozatát arról, hogy a résztvevõk közép-
iskolai tanulmányokra történõ felkészítését, a tanulmá-
nyok megkezdését és a tanulmányok alatti felkészítést biz-
tosítja a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának
rendjérõl, valamint egyes oktatási jogszabályok módosítá-
sáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendeletben foglalt,
a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Kollégiumi
Programjának követelményei szerint.”

(2) Az R. 39/H. § (12) bekezdés c) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

(A pályázathoz csatolni kell)

„c) a szakiskola és a kollégium – a Kollégiumi nevelés
országos alapprogramjának kiadásáról szóló 46/2001.
(XII. 22.) OM rendeletben foglalt, a Halmozottan Hátrá-
nyos Helyzetû Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakis-
kolai Programjának követelményei szerint elkészített és
egymással pedagógiai szempontból összehangolt – peda-
gógiai programjának a fenntartóval egyeztetett tervezetét,
amelynek megfelelõen nyertes pályázat esetén a pályázó
a fenntartó egyetértésével módosítja a pedagógiai prog-
ramját.”

5. §

Az R. 39/I. § (5) bekezdés c) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

(A pályázathoz csatolni kell)
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„c) a középiskola és a kollégium – a kerettantervek ki-
adásának és jóváhagyásának rendjérõl, valamint egyes ok-
tatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.)
OM rendeletben foglalt, a Hátrányos Helyzetû Tanulók
Arany János Tehetséggondozó Programjának követelmé-
nyei, valamint a Kollégiumi nevelés országos alapprog-
ramjának kiadásáról szóló 46/2001. (XII. 22.) OM rende-
letben foglalt, a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János
Tehetséggondozó Programjának követelményei szerint el-
készített és egymással pedagógiai szempontból összehan-
golt – pedagógiai programjának tervezetét, amelynek
megfelelõen nyertes pályázat esetén a pályázó módosítja
a pedagógiai programját.”

6. §
Az R. 8. számú melléklet 4.1. pontja helyébe az 1. mel-

léklet lép.

7. §

(1) A 2010/2011. tanév rendjérõl, valamint egyes okta-
tási jogszabályok módosításáról szóló 22/2010. (V. 13.)
OKM rendelet (a továbbiakban: OKM rendelet) 3. mellék-
let 15. sora helyébe a 2. melléklet lép.

(2) Az OKM rendelet 3. melléklet 18. sora helyébe
a 3. melléklet lép.

8. §

A pedagógiai szakszolgálatokról szóló 4/2010. (I. 19.)
OKM rendelet (a továbbiakban: Pszr.) 11. § (1) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A szakértõi vizsgálat idõpontját a szakértõi és reha-
bilitációs bizottság határozza meg, és errõl, valamint
a szakértõi vizsgálat helyérõl a szülõt értesíti. A szakértõi
vizsgálat idõpontjáról szóló értesítést a vizsgálat kezdemé-
nyezésétõl számított tíz munkanapon belül meg kell külde-
ni a szülõnek. A szakértõi vizsgálat idõpontját a vizsgálat
kezdeményezésétõl számított negyven munkanapon belüli
idõpontra kell kitûzni.”

9. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétel-
lel – a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

(2) A 8. § 2011. augusztus 1-jén lép hatályba.

10. §

Hatályát veszti
a) az R. 21. § (6) bekezdése és 51. § (9) bekezdése;

b) a Pszr. 11. § (1) bekezdés második és harmadik mon-
data.

11. §

Ez a rendelet 2011. augusztus 2-án hatályát veszti.

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

1. melléklet a 11/2010. (X. 6.) NEFMI rendelethez
[8. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez]

„4.1. Ha a középfokú iskola a 17/A. § (1) bekezdésében
és a (3) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben szó-
beli meghallgatás keretében szóbeli vizsgát szervez, a szó-
beli vizsgának az iskola pedagógiai programjában megha-
tározott követelményekre épülõ témaköreit és kérdéseit,
továbbá a szóbeli vizsga értékelésének a szempontjait
az iskola felvételi tájékoztatójában nyilvánosságra kell
hozni.”

2. melléklet a 11/2010. (X. 6.) NEFMI rendelethez
[3. számú melléklet a 22/2010. (V. 13.) OKM rendelethez]

„
15. 2011. 01. 29., 10.00 Egységes írásbeli fel-

vételi vizsgák a kilen-
cedik évfolyamos
tehetséggondozó kép-
zésre jelentkezõk szá-
mára az érintett
középiskolákban.

„

3. melléklet a 11/2010. (X. 6.) NEFMI rendelethez
[3. számú melléklet a 22/2010. (V. 13.) OKM rendelethez]

„
18. 2011. 02. 03., 14.00 Pótló írásbeli felvételi

vizsgák a kilencedik
évfolyamos tehetség-
gondozó képzésre je-
lentkezõk számára
azoknak, akik az elõzõ
írásbelin alapos ok
miatt nem tudtak részt
venni.

„
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UTASÍTÁS

A nemzeti erõforrás miniszter
5/2010. (X. 1.) NEFMI utasítása

a miniszteri biztos kinevezésérõl szóló
3/2010. (IX. 1.) NEFMI utasítás módosításáról

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kor-
mány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010.
évi XLIII. törvény 38. § (1) bekezdésében kapott felhatal-
mazás alapján az alábbi utasítást adom ki:

1. §

A miniszteri biztos kinevezésérõl szóló 3/2010. (IX. 1.)
NEFMI utasítás 3. és 4. §-a helyébe a következõ rendelke-
zések lépnek:

„3. § A miniszteri biztos tevékenységét a nemzeti erõ-
forrás miniszter a szociális, család- és ifjúságügyért felelõs
államtitkár útján irányítja.

4. § A miniszteri biztos helyettes államtitkári juttatások-
ra jogosult, fenti tevékenysége ellátásáért külön díjazás-
ban nem részesül.”

2. §

Ez az utasítás a közzétételével egyidejûleg lép ha-
tályba.

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

Pályázati felhívás
nevelési-oktatási és egyéb intézmény 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

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.



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

Igazgató

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

1 2 3 4

Kelebia Községi
Önkormányzat
Képviselõ-testülete

Farkas László Általános
Iskola
Igazgató
(magasabb vezetõ)

Büntetlen elõélet, ma-
gyar állampolgárság,
felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, legalább
5 év pedagógus munka-
körben szerzett szgy.,
pedagógus szakvizsga,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatásának
vállalása

ÁEI: 2011. július 1.
A megbízás 2016.
augusztus 31-ig szól.
Ill: Kjt. szerint.
Szl: biztosított.
Pbhi: a KSzK honlapján (kozi-
gallas.gov.hu) történõ megjele-
nést követõ 30. napjáig
beérkezõleg.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani.
Csatolandó: szakmai ön., vpr. a
szakmai helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzeléssel, b., om.,
igazolás az eddigi munkaviszo-
nyokról, nyilatkozat, hogy a pá-
lyázati anyagban foglalt
személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggõ kezelésé-
hez hozzájárul, nyilatkozat,
hogy pályázatának tárgyalását
nyílt vagy zárt ülésen kéri.
Pc: Kelebia Község Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
6423 Kelebia, Ady E. u. 114.
vagy személyesen: Polgármeste-
ri Hivatal 1. sz. iroda Kelebia,
Ady E. u. 114.

Egyéb vezetõ

Lövõ Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete

Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat
Lövõ
9461 Lövõ, Fõ u. 32.
Intézményvezetõ
Az intézmény tevé-
kenységi körei: család-
segítõ szolgálat,
gyermekjóléti szolgálat,
házi segítségnyújtás.

Az 1/2000. (I. 7.) SzCsM
rendelet 3. számú mel-
léklet 3. pontja szerinti
szakirányú szakképzett-
ség, illetve a 15/1998.
(IV. 30.) NM rendelet
2. számú melléklet
1. pontja alapján elõírt
képesítés, legalább
5 év felsõfokú v-t vagy

ÁEI: 2011. március 1.
A megbízás 5 évre, 2016.
február 28-ig szól.
Ill: Kjt. szerint.
Pbhi: 2011. január 15.
Pehi: a Pbhi lejárta utáni elsõ
testületi ülésen.
A pályázatot postai úton vagy
személyesen kell benyújtani.
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Lf: a Családsegítõ,
Gyermekjóléti Szolgá-
lat és a házi segítség-
nyújtás jogszerû
vezetése, irányítása és
ellenõrzése.

felsõfokú szakmai képe-
sítést igénylõ, a gyer-
mekvédelem, a szociális
ellátás, az egészségügyi
ellátás, illetve közoktatás
területén végzett munka-
körben szerzett szgy.,
büntetlen elõélet.
Elõny: vgy.

Csatolandó: részletes szakmai
ön., vpr. a szakmai helyzetelem-
zésre épülõ fejlesztési elképze-
léssel, hitelesített om., b.,
nyilatkozat, hogy a pályázati
anyagban foglalt személyes ada-
tainak a pályázati eljárással
összefüggõ kezeléséhez hozzá-
járul, a pályázó nyilatkozatát ar-
ról, mely szerint a gyermekek
védelmérõl és a gyámügyi igaz-
gatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 15. §-ának (8) bekezdé-
sében meghatározott kizáró ok
vele szemben nem áll fenn.
A borítékra kérjük írják rá: „In-
tézményvezetõi pályázat”
Pc: Lövõ Község polgármestere
9461 Lövõ, Fõ u. 181.
f: Lövõ Község Önkormányzat
9461 Lövõ, Fõ u. 181.
Telefon: (99) 533-550

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
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Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
Korm. rendelet: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992.
(X. 8.) Korm. rendelet
MKM rendelet: a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok

Pedagógus

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

1 2 3 4

Szent László Katolikus
Szakközépiskola, Álta-
lános Iskola, Kollé-
gium és Óvoda
4600 Kisvárda,
Flórián tér 3.
Telefon: (45) 405-210

2 fõ tanító a 2011/2012.
tanévre

Fõiskolán szerzett tanítói
v., legalább 5 év szgy.
„tanítói” munkakörben.
Keresztény életvitelt iga-
zoló lelkészi ajánlás.
Elõny: pedagógus szak-
vizsga.

ÁEI: 2011. augusztus 16.
Ill: Kjt. szerint.
Pehi: a megjelenéstõl számított
60. nap.
Csatolandó: részletes szakmai
ön. és om.

Kis-forrás Német
Nemzetiségi Általános
Iskola – Perbál

Kis-forrás Német
Nemzetiségi Általános
Iskola
Pest megye,
2074 Perbál,
Hõsök tere 2.
Napközis nevelõ
és tanító
Határozatlan idejû
közalkalmazotti
jogviszony.
Lf: Napközis nevelõi
munkakör és heti
1-2 órában tanítói mun-
kakör.

Kis-forrás Német
Nemzetiségi Általános
Iskola
Pest megye,
2074 Perbál,
Hõsök tere 2.
Német–magyar szakos
tanár
Határozatlan idejû
közalkalmazotti
jogviszony.

Fõiskola, magyar állam-
polgárság, büntetlen elõ-
élet, cselekvõképesség
Elõny: lakóhely: Perbál.

Fõiskola, német–magyar
szakos tanári diploma,
magyar állampolgárság,
büntetlen elõélet, cselek-
võképesség.

ÁEI: 2010. december 1.
Teljes munkaidõ.
Ill: Kjt. szerint.
Pbhi: 2010. november 10.
Pehi: 2010. november 24.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani. A borítékra kérjük ír-
ják rá a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot:
2010/287, valamint a munkakör
megnevezését: napközis nevelõ
és tanító,
és
elektronikus úton Bors Andrea
részére az iskolaigazgato@per-
bal.hu e-mail címen keresztül.
Csatolandó: ön., b., om.
Pc: Kis-forrás Német Nemzeti-
ségi Általános Iskola – Perbál
2074 Perbál, Hõsök tere 2.
f: Bors Andrea igazgató
Telefon: (26) 370-036

ÁEI: 2010. december 1.
Ill: Kjt. szerint.
Pbhi: 2010. november 10.
Pehi: 2010. november 24.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani. A borítékra kérjük ír-
ják rá a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot:
2010/288, valamint a munkakör
megnevezését: Német–magyar
szakos tanár,
és

33. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 3135



1 2 3 4

Részmunkaidõ,
heti 9 órás.
Lf: német nyelv és ma-
gyar nyelv és irodalom
tantárgyak oktatása fel-
sõ tagozatban.

elektronikus úton Bors Andrea
részére az iskolaigazgato@per-
bal.hu e-mail címen keresztül.
Csatolandó: ön., b., om.
Pc: Kis-forrás Német Nemzeti-
ségi Általános Iskola – Perbál
2074 Perbál, Hõsök tere 2.
f: Bors Andrea igazgató
Telefon: (26) 370-036

A közlöny zárása után érkezett pályázati felhívások

Felhívás
a felsõoktatási intézmények 2011. évi Szép magyar beszéd versenyére

A Nemzeti Erõforrás Minisztérium, a Kazinczy-díj Alapítványi Bizottság, az ELTE Fonetikai Tanszéke és az ELTE Ta-
nító- és Óvóképzõ Kara meghirdeti a 2010/2011. tanévre a felsõoktatási intézmények Kazinczyról elnevezett Szép ma-
gyar beszéd versenyét, amelynek célja az anyanyelvi nevelés és a beszédkultúra fejlesztése.
A szövegmondó verseny megrendezésével arra kívánjuk ösztönözni a résztvevõket, hogy növekedjék a magyar nyelv ki-
ejtési szabályait figyelembe vevõ, kifejezõ beszéd iránti igényesség. A pedagógia, azaz az „embernevelés” fogalmát ki-
szélesítve várjuk a jogtudományi karok hallgatóit is, akiknek a mindennapi munkájában a retorikai elemek biztos hasz-
nálatának szintén nagy a jelentõsége.
Péchy Blanka mûvésznõ, a Kazinczy-díj alapítója, a világi és egyházi felsõfokú intézményekre is kiterjesztette alapítvá-
nyát. Az országos döntõn a hazai és a határainkon túli pedagógusképzõ felsõoktatási intézmények és a jogtudományi ka-
rok azon hallgatói vehetnek részt, akik a helyi versenyeken a legjobbnak bizonyultak.

A versenyfeladat:

Egy szabadon választott és egy kötelezõ szöveg értõ és értetõ (de nem színészi) élõszóbeli bemutatása, elsõsorban a
20–21. századi, esetleg a 19. századi magyar publicisztika, esszéirodalom vagy a kevéssé párbeszédes széppróza termé-
keibõl. A szöveg ne haladja meg a három (3) percet, a választott szöveg ne fordítás, hanem eredeti magyar írásmû vagy
annak valamely részlete legyen.

A teljesítmény értékelésének fõbb szempontjai:

a) jó szövegértés és szöveghûség,
b) a szövegtartalom, az írói szándék és a szövegszerkezet hiteles közlése,
c) a beszédhelyzetnek, a szövegkörnyezetnek megfelelõ tolmácsolás,
d) jó beszédlégzés, a beszédhangok és hangkapcsolatok helyes ejtése, megfelelõ hangsúlyozás, dallamformálás, szünet-
tartás, a beszédtempó, a hangerõ illõ alkalmazása, a nonverbális eszközök szövegnek megfelelõ, mértéktartó használata.
Kérjük az illetékes tanszékeket, illetõleg a beszédmûvelés oktatóit, hogy különös gondot fordítsanak ezekre a szempon-
tokra a versenyzõk felkészítésekor és a helyi versenyek megrendezésekor.

Az országos döntõt 2011. április 29–30-án rendezzük meg Budapesten.

Ezt az alkalmat a szakmai továbbképzés és a tapasztalatcsere fórumává is kívánjuk tenni, ezért oktatók és szakemberek
részvételére is számítunk.
A rendezvény szervezése érdekében kérjük a felsõoktatási pedagógiai intézményeket, hogy 2011. március 4-ig (az erre
szolgáló lapon) szíveskedjenek megküldeni a kiválasztott versenyzõ(k) és a részt vevõ tanár(ok) nevét, valamint az étke-
zési és szállásigényeket.
A jelentkezéseket a következõ címre kérjük megküldeni: ELTE Tanító- és Óvóképzõ Kar, 1126 Budapest, Kiss János al-
tábornagy utca 40. (dr. Csíkvári Gábor tanszékvezetõ).
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A hallgatók és az oktatók kollégiumi szállásáról – az elõzetes jelentkezés alapján – a rendezõ intézmény, a hallgatók el-
helyezésének költségeirõl pedig a szervezõbizottság gondoskodik. Az utazási költség, valamint a tanárok szállás- és ét-
kezési díja a küldõ intézményt terheli.
A rendezõ intézmény a verseny részletes programját a jelentkezõnek közvetlenül küldi meg, s tájékoztatja a kísérõ taná-
rokat a befizetendõ összegrõl, a befizetés módjáról, ezért kérjük a jelentkezési lap pontos kitöltését.
Kérjük, hogy a versenyzõ a választott szövegét – a forrás pontos megjelölésével – 12 példányban hozza magával, s je-
lentkezéskor adja le a szervezõirodában.
A versenyzõk teljesítményét szakmailag kompetens zsûri bírálja el. Az országos döntõ legjobb versenyzõi (a létszámtól
és a verseny színvonalától függõen 10-15 fõ) Kazinczy-érmet és pénzjutalmat kapnak. Sor kerül különdíjak és könyvju-
talmak odaítélésére is.
Az országos döntõ programját szakmai és kulturális rendezvények egészítik ki.

Nemzeti Erõforrás Minisztérium,

Kazinczy-díj Alapítványi Bizottság,
ELTE Tanító- és Óvóképzõ Kar
ELTE BTK Fonetikai Tanszék

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának
közleményei

I.

A Médiatanács és jogelõdjeként az Országos Rádió és Televízió Testület a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi
I. számú törvény 84. §-ának (2) bekezdése alapján 2010. január 8-án Pályázati Felhívást bocsátott ki az ismeretterjesztõ

mûsorszámok vagy mûsorszámok sorozata készítésének támogatására .
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a 2010. október 27-ei döntése értelmében a pályázati eljárást le-
zárta.

A Mûsorszolgáltatás Támogató és Vagyonkezelõ Alap a Pályázati Felhívás XI.) 6.) pontja szerinti információkat közle-
mény formában a Mûsorszolgáltatás Támogató és Vagyonkezelõ Alap (http://www.alap.ortt.hu/) és a Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság Médiatanácsa jogelõdjének az Országos Rádió és Televízió Testület (http://www.ortt.hu/) honlapja-
in tette közzé.

II.

A Médiatanács jogelõdjeként az Országos Rádió és Televízió Testület a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi
I. törvény 84. §-ának (2) bekezdése alapján 2010. március 5-én pályázati felhívást bocsátott ki a magyar kultúra témakö-
rébõl készített gyermek- és ifjúsági televíziós mûsorszámok vagy tévéfilmek készítésének támogatására.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2010. október 27-ei döntésével a pályázati eljárást
lezárta.

A kedvezményezetté nyilvánított pályázatokról részletes információ a Mûsorszolgáltatás Támogató és Vagyonkezelõ
Alap honlapján (http://www.alap.ortt.hu) található.
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A Vidékfejlesztési Minisztérium
felhívása

szakmai tanulmányi versenyekre a 2010/2011-es tanévre

I. Országos Szakmai Tanulmányi Versenyek (OSZTV)
(mezõgazdaság szakmacsoport, élelmiszeripar szakmacsoport

és gépészet szakmacsoport)

A Vidékfejlesztési Minisztérium az országos tanulmányi versenyeket a mezõgazdaság, az élelmiszer, valamint a gépé-
szet szakmacsoport szakterületein mûködõ szakközépiskolák azon nappali tagozatos tanulói számára hirdeti meg az
alábbiak szerint, akiknek rendes szakmai vizsgája a versenykiírás tanévének május–júniusi vizsgaidõszakában esedékes:

Komplex tanulmányi versenyek
A verseny idõpontja és helye

Nevezési díjak
I. forduló (elõdöntõ) II. forduló (döntõ)

1) Általános mezõgazdasági
OKJ 54 621 03 0010 54 01
Állategészségügyi technikus
OKJ 54 621 03 0010 54 02
Állattenyésztõ technikus
OKJ 54 621 01 0000 00 00
Agrár-közgazdasági és áruforgalmazó
technikus
OKJ 54 621 02 0010 54 01
Agrárrendész
OKJ 54 621 02 0010 54 02
Mezõgazdasági technikus
OKJ 54 621 02 0010 54 03
Vidékfejlesztési technikus

Központi iskolai verseny
Idõpontja:
2011. január 21.
8 óra

Idõpontja: 2011. március 18.
Helye:
FVM Közép-Magyarországi Agrár
Szakképzõ Központ Bercsényi Mik-
lós Élelmiszeripari Szakképzõ Iskola,
Kollégium és FVM Gyakorlóiskola

Kollégiuma
1145 Budapest, Róna u. 177–179.

Elõdöntõ:
2500 Ft/fõ
Döntõ:
5000 Ft/fõ

2) Erdészeti, Vadgazdálkodási
OKJ 54 623 01 0000 00 00
Erdésztechnikus
OKJ 54 625 01 0000 00 00
Vadgazdálkodási technikus

Központi iskolai verseny
Idõpontja:
2011. január 21.
8 óra

Idõpontja: 2011. március 17.
Helye:
FVM Közép-Magyarországi Agrár
Szakképzõ Központ Bercsényi Mik-
lós Élelmiszeripari Szakképzõ Iskola,
Kollégium és FVM Gyakorlóiskola
Kollégiuma
1145 Budapest, Róna u. 177–179.

Elõdöntõ:
2500 Ft/fõ
Döntõ:
5000 Ft/fõ

3) Élelmiszeripari
OKJ 54 541 01 0010 54 01
Bor- és pezsgõgyártó technikus
OKJ 54 541 01 0010 54 02
Cukoripari technikus
OKJ 54 541 01 0010 54 03
Dohányipari technikus
OKJ 54 541 01 0010 54 04
Édesipari technikus
OKJ 54 541 01 0010 54 05
Élelmiszer-higiénikus
OKJ 54 541 01 0010 54 06
OKJ Erjedés- és üdítõitalipari
technikus
OKJ 54 541 01 0010 54 07
Hús- és baromfiipari technikus
OKJ 54 541 01 0010 54 08
Malom- és keveréktakarmány-ipari tech-
nikus
OKJ 54 541 01 0010 54 09
Sütõ- és cukrászipari technikus
OKJ 54 541 01 0010 54 10
Tartósítóipari technikus
OKJ 54 541 01 0010 54 11
Tejipari technikus

Központi iskolai verseny
Idõpontja:

2011. január 21.
8 óra

Idõpontja: 2011. március 16.
Helye:
FVM Közép-Magyarországi Agrár
Szakképzõ Központ Bercsényi Mik-
lós Élelmiszeripari Szakképzõ Iskola,
Kollégium és FVM Gyakorlóiskola
Kollégiuma
1145 Budapest, Róna u. 177–179.

Elõdöntõ:
2500 Ft/fõ
Döntõ:
5000 Ft/fõ
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Komplex tanulmányi versenyek
A verseny idõpontja és helye

Nevezési díjak
I. forduló (elõdöntõ) II. forduló (döntõ)

4) Földmérés, térképészet és térinforma-
tika
OKJ 54 581 01 0010 54 01
Földmérõ és térinformatikai technikus
OKJ 54 581 01 0010 54 02 Térképész
technikus

Központi iskolai verseny
Idõpontja:
2011. március 25.
8 óra

Idõpontja: 2011. április 19–20.
Helye:
Nyugat-Magyarországi Egyetem
Geoinformatikai Kar
8000 Székesfehérvár, Pirosalma
u. 1–3.

Elõdöntõ:
2500 Ft/fõ
Döntõ:
5000 Ft/fõ

5) Kertészeti
OKJ 54 621 04 0100 54 01
Kertész és növényvédelmi technikus
OKJ 54 621 04 0100 54 02
Növénytermesztõ és növényvédelmi
technikus
OKJ 54 622 01 0000 00 00
Parképítõ és - fenntartó technikus

Központi iskolai verseny
Idõpontja:
2011. január 21.
8 óra

Idõpontja: 2011. március 18.
Helye:
FVM Közép-Magyarországi Agrár
Szakképzõ Központ Bercsényi Mik-
lós Élelmiszeripari Szakképzõ Iskola,
Kollégium és FVM Gyakorlóiskola
Kollégiuma
1145 Budapest, Róna u. 177–179.

Elõdöntõ:
2500 Ft/fõ
Döntõ:
5000 Ft/fõ

6) Mezõgazdasági gépész
OKJ 54 525 02 0010 54 01 Erdõgazda-
sági gépésztechnikus
OKJ 54 525 02 0010 54 02 Mezõgazda-
sági gépésztechnikus

Központi iskolai verseny
Idõpontja:
2011. január 21.
8 óra

Idõpontja: 2011. március 17.
Helye:
FVM Közép-Magyarországi Agrár
Szakképzõ Központ Bercsényi Mik-
lós Élelmiszeripari Szakképzõ Iskola,
Kollégium és FVM Gyakorlóiskola
Kollégiuma
1145 Budapest, Róna u. 177–179.

Elõdöntõ:
2500 Ft/fõ
Döntõ:
5000 Ft/fõ

Az OSZTV-re benevezett tanulók tudásának mérése, a legjobbak válogatása két fordulóban tö rténik:
– elõdöntõ versenyeken (I. forduló),

– döntõ versenyeken (II. forduló).
Az iskolák az országos versenyre nevezés elõtt önállóan válogató versenyeket is szervezhetnek.

I. forduló (központi írásbeli, interaktív feladatmegoldó verseny)

A központi írásbeli, interaktív versenyekre 2010. december 10-ig lehet jelentkezni a tanulóknak az iskola igazgatójánál,
a nevezéseket a Magyar Agrárkamara csak az iskoláktól fogadja el! A jelentkezõk névsorát az elõzõ év végén elért ered-
ményeik feltüntetésével az iskola igazgatója küldi meg 2010. december 15-ig a Magyar Agrárkamara címére (1119 Bu-
dapest, Fehérvári út 89–95.).
A versenyen végzõs osztályokból indulhatnak tanulók. Az elõdöntõ versenyekre benevezett tanulók számának megfele-
lõen, a küldõ iskolának a táblázatban jelzett összegû nevezési díjat kell befizetni a Magyar Agrárkamara számlájára.
A verseny idõpontja 2011. január 21. 8 óra.
A versenyen a tanulók központilag kiadott írásbeli feladatokat oldanak meg, a szakképesítések moduljaiban meghatáro-
zott valamennyi írásbeli és interaktív vizsgatevékenységnek megfelelõen. Az egyes feladatok idõtartama megegyezik a
szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiben az egyes modulok írásbeli és interaktív vizsgatevékenységére
megadottal.
Az elõdöntõ lebonyolítása a Versenyszabályzat elõírásai szerint történik.
A verseny értékelését – a tételekkel egyidejûleg megküldött bírálati útmutató alapján – szakképesítésenként felkért szak-
értõk végzik.
Döntõbe jut a szakképesítés minden vizsgafeladatát legalább 51%-ra teljesítõ versenyzõ.

Kivétel:

Földmérés, térképészet és térinformatika

A Földmérés, térképészet és térinformatika szakterületen I. forduló (Iskolai verseny).
Az iskolai versenyekre az iskola igazgatójánál kell jelentkezni. A jelentkezõk névsorát – a technikus szakképesítés szak-
mai vizsgamoduljaiban az elsõ félév végén elért eredmények feltüntetésével – az iskola igazgatója küldi meg 2011. janu-
ár 21-ig a Magyar Agrárkamara címére (1119 Budapest, Fehérvári út 89–95.).
A versenyre csak a végzõs évfolyam tanulói nevezhetnek. A verseny idõpontja 2011. március 25. 8 óra, idõtartama
240 perc. A versenyen a tanulók kettõ részbõl álló – írásbeli és geodéziai alapszámítási – központilag kiadott feladatokat
oldanak meg. A verseny értékelését a tételekkel egyidejûleg megküldött bírálati útmutató alapján az iskolák szakmai
munkaközösségei, illetve szaktanárai végzik.
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Az iskolai versenyen részt vett valamennyi tanuló elért eredményérõl kimutatást kell készíteni, melyet a verseny részle-
tes írásbeli értékelésével – a legalább 60%-os eredményt elért versenyzõk dolgozataival együtt – 2011. április 1-jéig kell
felterjeszteni a Magyar Agrárkamarához.

II. forduló (Országos döntõ)

A Magyar Agrárkamara a középiskolák útján hívja meg a második fordulóra az érintett tanulókat. A döntõre meghívott
tanulók számának megfelelõen, a küldõ iskolának a táblázatban jelzett összegû nevezési díjat belföldi postautalványon
kell a rendezõ iskola részére befizetni. Az országos döntõ idõpontja: 2011. március 16–18. Idõtartama megegyezik a
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményében az adott modulok szóbeli vizsgatevékenységéhez meghatározott idõ-
tartammal.
A versenyen a tanulók a szakképesítések moduljaiban meghatározott valamennyi szóbeli vizsgatevékenységnek megfe-
lelõen a VM által jóváhagyott és kiadott szóbeli tételsorokból kiválasztott tételekbõl készülnek fel és felelnek a verseny-
bizottságok elõtt.
A verseny értékelése: Az elõdöntõn szerzett pontszámokat a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiben megha-
tározott súlyozással viszi tovább a versenyzõ a döntõbe. A döntõ szakterületenkénti/szakképesítésenkénti helyezési
rangsora a döntõbe jutott versenyzõk írásbeli (interaktív) és szóbeli vizsgatevékenységek súlyozott eredménye alapján, a
teljesítmény % szerint alakul ki.
A versenybizottságok javaslata alapján, az írásbeli, az interaktív és a szóbeli vizsgatevékenységek alóli mentességet a
versenyzõ kérésére a szakmai vizsgán be kell számítani.
Ha a Szakterületi versenyszabályzat másként nem rendelkezik, a legalább 71% teljesítményt elért versenyzõk a szakmai
vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérõl szóló 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 25. § (7) bekezdése alap-
ján mentesülnek az írásbeli, az interaktív és a szóbeli vizsgatevékenységek teljesítése alól.
A legalább 51%-os teljesítményt elért versenyzõk az eredményes vizsgarészek beszámítását kérhetik a szakmai vizsgá-
hoz.
A döntõk lebonyolításáról, a felügyeletet ellátók kijelölésérõl a nevezési díj terhére, az étkezési és szálláslehetõségekrõl
a nevezési díjon felül a döntõk színhelyéül kijelölt intézmények saját hatáskörükben intézkednek.
A versenyek szervezésével kapcsolatos egyéb feladatokat a Magyar Agrárkamara végzi.

Kivétel:
Földmérés, térképészet és térinformatika

Az iskoláktól beérkezett eredményeket a dolgozatokkal együtt a versenybizottságok értékelik, rangsorolják. A döntõbe a
bizottságok döntése alapján jutnak a versenyzõk. A Magyar Agrárkamara a középiskolák útján hívja meg a második for-
dulóra az érintett tanulókat.
A döntõre meghívott tanulók számának megfelelõen, a küldõ iskolának a táblázatban jelzett összegû nevezési díjat bel-
földi postautalványon kell a rendezõ intézmény részére befizetni. Az országos döntõ idõpontja: 2011. április 19–20.
A döntõ az OKJ 54 581 01 0010 54 01 Földmérõ és térinformatikai technikus, illetve az OKJ 54 581 01 0010 54 02 Tér-
képész technikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiben a szakmai vizsgára elõírtak, valamint a 20/2007.
(V. 21.) SZMM rendelet szerint kerül megszervezésre és lebonyolításra.
A verseny értékelése: A döntõbe jutott versenyzõk szakterületenkénti/szakképesítésenkénti helyezési rangsora a vizsga-
tevékenységek súlyozott eredménye alapján a teljesítmény % szerint alakul ki. A versenybizottság javaslata alapján leg-
alább 71%-os teljesítményt elért versenyzõk a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérõl szóló
20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 25. § (7) bekezdése alapján mentesülnek a szakmai vizsga letétele alól.
A legalább 51%-os teljesítményt elért versenyzõk az eredményes vizsgarészek beszámítását kérhetik a szakmai vizsgá-
hoz.

3140 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 33. szám



II. A mezõgazdasági és élelmiszeripari szakmunkástanulók Bosznay László emlékversenye
a Szakma Kiváló Tanulója verseny (SZKTV)

A Vidékfejlesztési Minisztérium a Magyar Agrárkamarával együttmûködve az alábbi szakképesítések nappali tagozatos
tanulói számára rendezi meg a mezõgazdasági és élelmiszeripari szakmunkástanulók Szakma Kiváló Tanulója Verse-
nyét, a Bosznay László emlékversenyeket:

Szakma Kiváló Tanulója versenyek

Versenyek idõpontja, helye

Szakképesítés száma, megnevezése Elõdöntõ Döntõ Nevezési díjak

OKJ 33 541 04 0000 00 00
Pék

Az iskolák önállóan válogató
versenyeket szervezhetnek.

Idõpontja: 2011. március 07–09.

Helye: Berg Gusztáv Szakiskola
9330 Kapuvár, Berg Gusztáv u. 2.

6000 Ft/fõ

OKJ 33 541 05 1000 00 00
Pék-cukrász

Az iskolák önállóan válogató
versenyeket szervezhetnek.

Idõpontja: 2011. április 05–08.

Helye: Toldi Miklós Élelmiszeripari
Szakközépiskola, Szakiskola és
Kollégium
2750 Nagykõrös, Ceglédi u. 24.

6000 Ft/fõ

OKJ 33 621 01 0000 00 00
Borász

Az iskolák önállóan válogató
versenyeket szervezhetnek.

Idõpontja: 2011. március 28–31.

Helye: FVM DASzK, Szakképzõ
Iskola Teleki Zsigmond Mezõgazda-
sági Szakképzõ Iskola és Kollégium
7773 Villány, Mathiász J. u. 2.

6000 Ft/fõ

OKJ 31 541 01 1000 00 00
Húsipari termékgyártó

Az iskolák önállóan válogató
versenyeket szervezhetnek.

Idõpontja: 2011. március 21–23.

Helye: Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Nagy László Szakképzõ Is-
kola, Gimnázium és Kollégium
5340 Kunhegyes,
Kossuth Lajos út 15–17.

6000 Ft/fõ

OKJ 31 621 04 0000 00 00
Lótartó és -tenyésztõ

Az iskolák önállóan válogató
versenyeket szervezhetnek.

Idõpontja: 2011. április 12–15.

Helye: Lipthay Béla Mezõgazdasági
Szakképzõ Iskola és Kollégium
3170 Szécsény Haynald L. u.11.

6000 Ft/fõ

OKJ 33 215 02 0000 00 00
Virágkötõ, -berendezõ,
virágkereskedõ

Az iskolák önállóan válogató
versenyeket szervezhetnek.

Idõpontja: 2011. március 27–31.
Helye: Magyar Gyula Kertészeti
Szakközépiskola és Szakiskola
1106 Budapest, Maglódi út 8.

6000 Ft/fõ

OKJ 33 622 01 1000 00 00
Dísznövénykertész

Az iskolák önállóan válogató
versenyeket szervezhetnek.

Idõpontja: 2011. április 04–07.

Helye: FVM KASzK Szakképzõ
Iskola-Varga Márton Kertészeti és
Földmérési Szakképzõ Iskola, Kollé-
gium, FVM Gyakorlóiskola
1149 Budapest, Mogyoródi út 56-60.

6000 Ft/fõ

OKJ 31 623 01 1000 00 00
Erdészeti szakmunkás

Az iskolák önállóan válogató
versenyeket szervezhetnek.

Idõpontja: 2011. április 18–20.

Helye: Marcali Városi Önkormány-
zat Széchenyi Zsigmond Szakközép-
és Szakiskola
8734 Somogyzsitfa-Szõcsénypuszta,
Ady Endre u. 8.

6000 Ft/fõ
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Szakma Kiváló Tanulója versenyek

Versenyek idõpontja, helye

Szakképesítés száma, megnevezése Elõdöntõ Döntõ Nevezési díjak

OKJ 31 521 01 0010 31 03
Mezõgazdasági gépszerelõ, gépjavító

Idõpontja:
2010. február 25.
Helye: Mezõgazdasági
és Gépészeti Szakképzõ Intézet,
Gyakorlóiskola
2081 Piliscsaba,
József Attila u. 2.

Idõpontja: 2011. április 12–15.

Helye: Vay Ádám Gimnázium és
Szakközépiskola, Szakiskola és
Kollégium
4561 Baktalórántháza, Naményi út 7.

6000 Ft/fõ

OKJ 31 521 20 0010 31 04
Növénytermesztési gépüzemeltetõ,
gépkarbantartó

Idõpontja:
2010. február 25.
Helye: Mezõgazdasági
és Gépészeti Szakképzõ Intézet,
Gyakorlóiskola
2081 Piliscsaba,
József Attila u. 2.

Idõpontja: 2011. április 12–15.

Helye: Vay Ádám Gimnázium és
Szakközépiskola, Szakiskola és
Kollégium
4561 Baktalórántháza, Naményi út 7.

6000 Ft/fõ

Valamennyi versenyen a tanulóknak a Szakmai és vizsgakövetelményekben meghatározott, a szakmai vizsgának megfe-
lelõ tételeket, feladatokat kell megoldani.
A versenyen legalább 71%-os teljesítményt elért versenyzõk a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási
rendjérõl szóló 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 25. § (7) bekezdése alapján mentesülnek a szakmai vizsga teljesítése
alól, a modulonként legalább 51%-os teljesítmény elért versenyzõk kérhetik a versenyen elért eredményeik beszámítá-
sát.
A versenyek lebonyolításáról és tartalmi kérdéseirõl készült Versenyszabályzat az Magyar Agrárkamara honlapján
(www.agrarkamara.hu) tekinthetõ meg.
A Mezõgazdasági gépszerelõ, gépjavító és a Növénytermesztési gépüzemeltetõ, gépkarbantartó verseny iskolai selejte-
zõit 2010. december 10-ig kell megrendezni. A legjobb eredményt elért tanulók neveit és értékelt írásbeli dolgozatait
– 10 fõ alatt 1 fõ, valamint minden megkezdett tíz fõ esetén további 1 fõ – rövid versenyértékelés kíséretében a Magyar
Agrárkamara címére (1119 Budapest, Fehérvári út 89–95.) kell megküldeni 2011. január 10-ig. Szakképesítésenként a
21 fõt meghaladó jelentkezõk esetén az elõdöntõbe jutott tanulókat a Magyar Agrárkamara az iskolák útján hívja meg.
Az elõdöntõn a versenyzõknek írásban kell számot adni tudásukról.
Az írásbeli dolgozatok javítását a versenybizottság végzi. A döntõbe jutott tanulók iskoláit a Magyar Agrárkamara köz-
vetlenül értesíti. A döntõvel kapcsolatos szervezési feladatokat az Magyar Agrárkamara látja el, és az érintett iskolákat
közvetlenül tájékoztatja.
Valamennyi döntõbe jutott tanuló után a küldõ iskolának a táblázatban jelzett összegû nevezési díjat belföldi postautal-
ványon kell a rendezõ iskola részére befizetni.

III. A Vidékfejlesztési Minisztérium egyetértésével megrendezendõ országos versenyek

Dr. Szepesi László Emlékverseny

A piliscsabai FVM KASZK Szakképzõ Iskola – Mezõgazdasági, Erdészeti Szakképzõ Iskola, Kollégium és FVM Gya-
korlóiskola megrendezi a középfokú erdészeti szakképzésben részt vevõ intézmények részére meghirdetett Országos
Szakmai Vetélkedõt.
A verseny idõpontja: 2011. október 14–16.
A részletes versenykiírást a meghívott iskolák a rendezõ intézménytõl kapják meg.

Kiss Ferenc Kupa Erdésztechnikus jelöltek szakmai sokoldalúsági versenye

A szegedi Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskola és Kollégium 2011. május 2–4. között megrendezi az erdésztechni-
kus-jelöltek gyakorlati versenyét. A versenyen az elsõ hat helyezett, a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és el-
járási rendjérõl szóló 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 25. § (7) bekezdése alapján mentesül a szakmai vizsga gyakorlati
vizsgatevékenységeinek teljesítése alól.
A verseny részletes kiírását az érintettek a rendezõ iskolától kapják meg.
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Dr. Szabó Gusztáv Emlékverseny

A jánoshalmi FVM Kelet-Magyarországi Agrár-szakképzõ Központ, Mezõgazdasági Szakképzõ Iskola és Kollégium, a
gödöllõi Szent István Egyetem Gépészmérnöki Karával közösen megrendezi a Dr. Szabó Gusztáv Mezõgazdasági Gé-
pész Országos Szakmai Vetélkedõt.
A verseny idõpontja: 2011. május 13–14.
A részletes versenykiírást az érdeklõdõ iskolák a rendezõ intézménytõl kapják meg.

Fiatal Virágkötõk Alpok-Adria Szakmai Versenye Savaria Floriade 2011

A fiatal virágkötõk nemzetközi versenyére, az Alpok-Adria Virágkötészeti Versenyre 2011. április 15–17. között kerül
sor, a Magyar Virágkötõk és Virágkereskedõk Szakmai Egyesülete és a szombathelyi Herman Ottó Kertészeti, Környe-
zetvédelmi, Vadgazdálkodási Szakképzõ Iskola és Kollégium rendezésében. A versenyre jelentkezhetnek mindazon in-
tézmények tanulói, ahol iskolarendszerû képzés keretében tanulják a virágkötészetet.
Nevezési határidõ: 2011. március 11.
A verseny részleteirõl a szervezõk adnak további felvilágosítást.

Porpáczy Aladár Emlékverseny Fertõd

A részletes versenykiírást az érdeklõdõ iskolák a rendezõ intézménytõl (cím: Gyõr-Moson-Sopron Megyei Önkormány-
zat Általános Mûvelõdésügyi Központja, 9431 Fertõd, Joseph Haydn u. 2.) kapják meg.
A verseny idõpontja: 2011. április 14–15.

Országos Ifjúsági Õszi Kegyeleti Virágkötészeti Verseny

A részletes versenykiírást az érdeklõdõ iskolák a rendezõ intézménytõl (cím: Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettu-
dományi Kar, 1118 Budapest, Villányi út 29–43.) kapják meg.

Kertészet és Szõlészet Vetélkedõ

A részletes versenykiírást az érdeklõdõ iskolák a rendezõ intézménytõl (cím: KTKT Általános Iskola és Középiskola
Petõfi Sándor Gimnáziuma és Kertészeti Szakközépiskolája, 6200 Kiskõrös, Árpád u. 4.) kapják meg.

Ifjú Virágkötõk Szakmai Versenye

A Keceli Önkormányzat a Magyar Virágkötõk és Virágkereskedõk Szakmai Egyesületével közösen 2011. december
3–4. között rendezi meg a FLÓRA 2011 keretében az Ifjú Virágkötõk Szakmai Versenyét.
A verseny helyszíne: Keceli Mûvelõdési Központ.
A versenyre jelentkezhetnek a szakirányú oktatási intézmények tanulói.

VI. Mikoviny Sámuel Térinformatikai Emlékverseny

A Nyugat-Magyarországi Egyetem (továbbiakban: NYME), Geoinformatikai Kara, a 2010/2011. tanévben ismét meg-
hirdeti a térinformatikát oktató középfokú szakképzõ intézmények tanulói számára a Mikoviny Sámuel térinformatikai
emlékversenyt. A verseny két fordulóból áll.
Az I. forduló az iskolai válogató verseny, amelyre a feladatok kiküldése központilag történik. A lebonyolítást az iskolá-
ban 2011. február 11-én 8–11 óra között az írásbeli szakmai vizsga formai elõírásainak megfelelõen kell szervezni. Az
értékelést az oktatási intézmény szaktanárai végzik és a legalább 60%-os eredményt elérõ tanulókat felterjesztik az or-
szágos döntõre.
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A II. forduló, az országos döntõ az NYME Geoinformatikai Karán, Székesfehérváron a hagyományosan megrendezett
GIS OPEN konferencián belül 2011. március 17-én kerül lebonyolításra. A döntõ versenytevékenységeinek tartalma, ér-
tékelése és formája megfelel az írásbeli és interaktív szakmai vizsga elõírásainak. Ezért a versenyzõ kérésére a döntõn
szerzett pontszáma beszámításra kerül az OKJ 54 581 01 0010 54 01 Földmérõ és térinformatikai technikus, illetve az
OKJ 54 581 01 0010 54 02 Térképész technikus szakmai vizsgákon, a 2244-06 A térinformatika feladatai követelmény-
modulja esetén, A térinformatika területei és eszközrendszere írásbeli, illetve A térinformatika alapszoftvereinek hasz-
nálata interaktív vizsgatevékenységeknél.
Az emlékversenyre való nevezési határidõ: 2011. január 21. A nevezési lap és a verseny feladatainak témái a
www.geo.info.hu honlapon megtekinthetõk.

Csapó Dániel Emlékverseny

Az FVM Dunántúli Agrár-szakképzõ Központ, Csapó Dániel Középiskola, Mezõgazdasági Szakképzõ Iskola és Kollé-
gium, Szekszárd a 2010/2011-es tanévben meghirdeti a mezõgazdasági és élelmiszeripari középiskolák és szakképzõ is-
kolák tanulói számára a Csapó Dániel Emlékversenyt. A versenydolgozatokat az alábbi témákban lehet benyújtani:

1. Állattenyésztés, állattartás napjainkban
Az állattenyésztés helyzete, fejlesztési lehetõségei. Szarvasmarha, sertés, ló, baromfi, egyéb haszonállatok tartásának és
tenyésztésének gyakorlata.

2. A komplex vidékfejlesztés lehetõségei
Alternatív jövedelemszerzés lehetõségeinek bemutatása. Gyógy- és fûszernövények, hagyományos termesztési módok,
tájfajták bemutatása.

3. Élelmiszeripari technológiák bemutatása
Hagyományos és új gyártási folyamatok az élelmiszeriparban.

A pályamûvek tartalmi és formai elõírására vonatkozó részletek az iskola honlapján olvashatók 2010. szeptember 30-tól.
A versenyrõl részletesen az iskola (www.daszk.hu) honlapján tájékozódhatnak az érdeklõdõk.
A jelentkezéseket és a pályamûveket az alábbi címre kell megküldeni:
FVM Dunántúli Agrár-szakképzõ Központ, Csapó Dániel Középiskola, Mezõgazdasági Szakképzõ Iskola és Kollégi-
um, 7100 Szekszárd, Pázmány tér 4.

Hagyományok, ízek, régiók, Toldi Miklós tudományos diákkonferencia

A Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium a „Hagyományok, Ízek – Régiók – program”
céljának megfelelõen 2010/2011. tanévben, 2011. április 15–16-án rendezi meg az Országos Tudományos Diákkonfe-
renciát szakközépiskolás, szakiskolás diákok számára. Versenydolgozatot az alábbi témákban várnak a szervezõk:

1. Tájjellegû ételek

Hagyományõrzés, hagyományok modern formában, hogyan visszük hagyományainkat az Európai Unióba, elfelejtett
ételmegõrzési hagyományok, sütés-fõzés a szabadban, élelmiszer-ipari emlékeink, régi eszközök és mai utódaik, nép-
szokások az élelmiszerkészítésben.

2. Környezetvédelem, élelmiszerbiztonság az élelmiszeriparban

Élelmiszereink csomagolása a XXI. században, környezetvédelem az élelmiszeriparban, az egészséges táplálkozási igé-
nyek kielégítése az élelmiszer-elõállításban, adalékanyagok az élelmiszeriparban, az élelmiszerek jelölésének joghar-
monizációja, tudatformálás az élelmiszeriparban, élelmiszer-elõállításunk az EU-csatlakozás szemszögébõl.

3. Környezetünk élelmiszeripari nevezetességei, épületei, élelmiszert elõállító dinasztiák

Régi élelmiszeripari üzemeink, iskolánk története, élelmiszeripari dinasztiák bemutatása, az agrárium híres szülöttei,
élelmiszer-ipari emlékeink, mûemlékeink.

A verseny részleteirõl az iskola (www.toldi-nk.sulinet.hu) honlapján tájékozódhatnak az érdeklõdõk.
A jelentkezéseket és a pályamûveket az alábbi címre kell megküldeni:
Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, 2450 Nagykõrös, Ceglédi u. 24.
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Országos Ifjúsági Vadászvetélkedõ

A 2011/2012. tanévben az Országos Magyar Vadászati Védegylet a mátrafüredi, FVM ASzK, Szakképzõ Iskola Mátra
Erdészeti, Mezõgazdasági és Vadgazdálkodási Szakképzõ Iskola és Kollégium házigazda intézménnyel közösen rendezi
meg a versenyszabályzatban meghatározott középfokú vadászképzést folytató tanintézmények országos versenyét,
2011. szeptember 22–23-án.
A részletes versenykiírást a meghívott iskolák az Országos Magyar Vadászati Védegylettõl kapják meg. Nevezési határ-
idõ: 2011. szeptember 10.

Cukrász hagyományõrzõ verseny

A 2011/2012. tanévben a Toldi Miklós Élelmiszeripari Középiskola, Szakiskola és Kollégium (2450 Nagykõrös, Ceglé-
di út 24.) 2011 novemberében rendezi meg a cukrász hagyományõrzõ versenyt a pék-cukrász, illetve a sütõ- és cukrász-
technikus szakképzésben részt vevõ diákok részére.
Az iskolák két fõs csapatokkal vehetnek részt a versenyen. A verseny szóbeli és gyakorlati részbõl áll.
Nevezési határidõ: 2011. október 30.
A verseny részletérõl az iskola (www.toldi-nk.sulinet.hu) honlapján tájékozódhatnak az érdeklõdõk.

Pék hagyományõrzõ verseny

A 2011/2012. tanévben a Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakközépiskola, Szakmunkásképzõ és Gimnázium (1065 Bu-
dapest, Andrássy út 63–65.) 2011 októberében rendezi meg a pék hagyományõrzõ versenyt a pék, pék-cukrász, illetve a
sütõ- és cukrásztechnikus szakképzésben részt vevõ diákok részére.
A verseny részleteirõl a rendezõ iskolában (tel.: 06-1/413-3710; 06-1/342-7556) tájékozódhatnak az érdeklõdõk.

Nemzeti Erõforrás Minisztérium

Közoktatási Fõosztály

Pályázati felhívás
nevelési-oktatási és egyéb intézmény 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
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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.



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

Igazgató

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

1 2 3 4

Siófok Város
Képviselõ-testülete

Siófoki Integrált
Oktatási Központ
(Somogy megye,
8600 Siófok,
Szépvölgyi u. 2.)
Fõigazgató
(magasabb vezetõ)
Határozatlan idejû
közalkalmazotti jog-
viszony.
Lf: A Siófoki Integrált
Oktatási Központ
(SIOK) bölcsõde, óvo-
da, általános iskola,
alapfokú mûvészetokta-
tási intézmény, kollégi-
um és módszertani
központ, ifjúságvédel-
mi és gyermekjóléti
szolgálat intézményve-
zetõi munkakörének el-
látása, a dolgozók felett
a munkáltatói jogok
gyakorlása.

Fõiskola, pedagógus
szakvizsga, közoktatás-
vezetõi szakképesítés,
legalább 5 év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy., magyar állampol-
gárság, cselekvõképes-
ség, büntetlen elõélet,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása.
Elõny: integrált közokta-
tási intézményben szer-
zett vgy., legalább 1-3 év
szgy.

ÁEI: a Pehi-t követõen azonnal.
A megbízás határozott idõre,
5 évre szól.
Teljes munkaidõ.
Pbhi: 2010. november 26.
Pehi: 2011. január 17.
Ill: Kjt. szerint.
Csatolandó: részletes szakmai
ön., hiteles om., b., (illetve iga-
zolás annak meglétérõl). Az in-
tézmény vezetésére vonatkozó
vpr., a szakmai helyzetelemzés-
re épülõ fejlesztési elképzelés-
sel, továbbá a
tagintézményeknek az általa fel-
tétlenül szükségesnek tartott
korszerûsítési elképzelései. Nyi-
latkozat, hogy a pályázati anyag
tartalmát és személyes adatait a
bírálók megismerjék. Kéri az el-
bíráláskor a zárt ülést.
A pályázatot postai úton 3 pél-
dányban kell benyújtani. Kérjük
a borítékon feltüntetni a pályá-
zati adatbázisban szereplõ azo-
nosító számot: 871/2010.,
valamint a munkakör megneve-
zését: „SIOK Fõigazgató”
vagy személyesen: Virág Erzsé-
bet, Somogy megye,
8600 Siófok, Fõ tér 1.
Polgármesteri Hivatal 2. 209.
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Pc: Siófok Város
Képviselõ-testülete
8600 Siófok, Fõ tér 1.
Polgármesteri Hivatal 2.
f: Virág Erzsébet vezetõ
fõtanácsos
Telefon: (84) 504-260
www.siofok.hu
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Hack Péter

A BÜNTETÕHATALOM FÜGGETLENSÉGE
ÉS SZÁMONKÉRHETÕSÉGE

címû kiadványát

A könyv a büntetõhatalom gyakorlását abból a szempontból vizsgálja, hogy a bíróság és az ügyészség
függetlensége és számonkérhetõsége hogyan befolyásolja az igazságszolgáltatás tevékenységét. Az író
három, egymással szorosan összefüggõ témakört dolgoz fel. Az elsõ a bírói függetlenség és számonkérhetõség
kérdése, valamint ezek szervezeti biztosítékai. A második témakör az ügyészség szerepét és alkotmányos
státuszát érinti. A harmadik a büntetõeljárási törvény elkészültének folyamatát rekonstruálja abból a
szemszögbõl, hogy miként befolyásolta a bírói és ügyészi szervezet a kodifikációt.
Hack Péter ebben a kötetben azt szeretné bizonyítani, hogy a jogalkotó által megfogalmazott eljárási
szabályok, illetve az igazságszolgáltatás szervezeteit szabályozó joganyag csak részben határozzák meg azt,
hogy a büntetõ igazságszolgáltatás hogyan zajlik. Annak megértéséhez, hogy mi hogyan mûködik ezen a
rendszeren belül, tisztában kell lennünk azokkal a szervezeti érdekekkel is, amelyek az eljárás egyes
szereplõinek szerepfelfogását, döntéseinek hátterét meghatározzák. Ez a megközelítés indokolja, hogy a
szerzõ mûvében azon tényezõk elemzésére koncentráljon, amelyek akadályozzák, hogy ezek a szervezetek
optimálisan teljesítsék feladatukat.

A kötet 382 oldal terjedelmû, ára 4830 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

Hack Péter

A BÜNTETÕHATALOM FÜGGETLENSÉGE
ÉS SZÁMONKÉRHETÕSÉGE

címû, 382 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 4830 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

dr. Oros Paulina fordításában

Marta Sgubin

Jacqueline Kennedy szakácsnõje voltam

címû könyvét

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

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

A kötet 224 oldal terjedelmû, ára 4200 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti
Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

Marta Sgubin

Jacqueline Kennedy szakácsnõje voltam

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

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

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

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

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

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

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

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

Elek Balázs

A VADÁSZSZENVEDÉLY BÛNCSELEKMÉNYEI

címû kötetét

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

A kötet 178 oldal terjedelmû, ára 3213 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban
(tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail:
megrendeles@mhk.hu).

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

MEGRENDELÉS

Megrendelem

Elek Balázs

A VADÁSZSZENVEDÉLY BÛNCSELEKMÉNYEI

címû, 178 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3213 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

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

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

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

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

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

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

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás



33. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 3151

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

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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