
HATÁROZATOK

A köztársasági elnök 264/2010. (X. 25.) KE
határozata

egyetemi tanári kinevezésrõl

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjában megál-
lapított jogkörömben, a felsõoktatásról szóló 2005.
CXXXIX. törvény 100. §-ának b) pontja alapján, a nemze-
ti erõforrás miniszternek – a fenntartóval egyetértésben
tett – javaslatára

dr. Cséfalvay Zoltánt, a Nemzetgazdasági Minisztérium
államtitkárát, a Kodolányi János fõiskola további jogvi-
szonyban alkalmazott fõiskolai tanárát,

dr. Csikány Tamás alezredes, a Zrínyi Miklós Nemzet-
védelmi Egyetem egyetemi docensét,

dr. Erdélyi Margitot, a Pázmány Péter Katolikus Egye-
tem egyetemi docensét,

dr. Grósz Andor o. dandártábornok, a Honvédelmi Mi-
nisztérium Állami Egészségügyi Központ katonai fõigaz-
gató helyettesét,

dr. Haig Zsolt mk. alezredes, a Zrínyi Miklós Nemzet-
védelmi Egyetem egyetemi docensét,

dr. Kovács László mk. õrnagy, a Zrínyi Miklós Nemzet-
védelmi Egyetem egyetemi docensét,

dr. Nagy Lászlót, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi
Egyetem egyetemi docensét,

dr. Petercsák Tivadart, az Eszterházy Károly Fõiskola
egyetemi docensét

2010. október 15. napjával kinevezem egyetemi tanárrá.

Budapest, 2010. október 4.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2010. október 18.

Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

KEH ügyszám: IV-3/03917/2010.
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A miniszterelnök 101/2010. (X. 21.) ME határozata
fõiskolai tanárok kinevezésérõl

A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
101. § (3) bekezdés b) pontja alapján, a nemzeti erõforrás
miniszter elõterjesztésére

dr. Karácsonyi Pétert,
dr. Pék Lajost,
Nagy Istvánt,
Rácz Istvánné dr.-t és
dr. Simándi Pétert
– 2010. október 15-ei hatállyal –;

dr. Becskeházi Attilát
– 2010. október 15-ei hatállyal, kétéves idõtartamra –

fõiskolai tanárrá

kinevezem.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Az Országgyûlés 101/2010. (X. 21.) OGY határozata
az iskolai Nemzeti Összetartozás Napja bevezetésérõl,

a magyarországi
és a külhoni magyar fiatalok közti kapcsolatok
kialakításáról és erõsítésérõl a közoktatásban,
valamint a Magyarország határain kívül élõ

magyarság bemutatásáról*

1. A Magyarországon és a határon túl élõ magyarság
kapcsolatainak erõsítése, egymás jobb megismerése érde-
kében az Országgyûlés felkéri a Kormányt, hogy

a) készítse elõ iskolai emléknap bevezetését a
2010/2011-es tanévtõl a Nemzeti Összetartozás Napján,
amely emléknap a trianoni döntésrõl szóló iskolai megem-
lékezések mellett a Kárpát-medencei magyar testvérisko-
lai és diákközösségi kapcsolatok elmélyítését segíti elõ;

b) tekintse át a szomszédos országokba irányuló iskolai
tanulmányi kirándulások, a Kárpát-medencei magyar test-
vériskolák együttmûködésének, különösen a cseretáboro-
zásoknak a tapasztalatait, és ezek alapján készítsen orszá-
gos programot abból a célból, hogy valamennyi közokta-
tásban tanuló magyar fiatal legalább egyszer a magyar ál-
lam támogatásával eljusson a szomszédos országok ma-
gyarlakta területeire, és cserekapcsolatok keretében minél
több külhoni magyar diák juthasson el Magyarországra,
továbbá tegyen javaslatot a program 2013-ig pályázati
úton, azt követõen normatív módon történõ finanszírozá-
sára;

c) vizsgálja meg annak lehetõségét, hogy a Nemzeti
Erõforrás Minisztérium bevonásával 2012. december
31-ig létrejöjjön a Magyarság Háza, amely a Magyaror-
szág határain kívül élõ magyar közösségeket, a nemzeti
teljesítmény legfontosabb példáit bemutató anyanyelvi,
oktatási és közmûvelõdési intézmény, a Nemzeti Összetar-
tozás Napja iskolai megemlékezéseit és a tanulmányi ki-
rándulásokat támogató módszertani központ.

2. Az Országgyûlés felkéri a Kormányt, hogy 2010. de-
cember 31-ig tegyen javaslatot azon jogszabályok módosí-
tására, indokolt esetben új jogszabályok alkotására, ame-
lyek a fentiek szakmai és finanszírozási hátterét biztosít-
ják.

3. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.

Dr. Kövér László s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Göndör István s. k., Dr. Szûcs Lajos s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje
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* A határozatot az Országgyûlés a 2010. október 18-i ülésnapján fogadta el.



KÖZLEMÉNYEK

Közlemény
alapítási és indítási engedélyt kapott könyvtári 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 Akkreditá-
ciós 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)

Információkeresés
magyar és külföldi
bibliográfiai adat-
bázisokban

2015. október 18.

30 Társadalomtudományok,
Nemzetközi és Európa-ta-
nulmányok Intézet,
Könyvtár- és Informá-
ció-tudományi Intézeti
Tanszék

9700 Szombat-
hely, Berzsenyi
Dániel t. 2.

Dr. Murányi Péter Dr. Murányi Péter

9700 Szombathely, Ber-
zsenyi Dániel tér 2.

Tel.: (94) 504-400

Fax: (94) 504-582

E-mail: peterm15@
gmail.com

Digitalizálás, digi-
tális dokumentu-
mok közzététele
az interneten

2015. október 18.

30 MTA Számítástechnikai
és Automatizálási Kutató
Intézet

1111 Budapest,
Kende u. 13–17.

Király László,
Tóth Kornél, Dr.
Tapolczai Ágnes

Király László

MTA SZTAKI

1111 Budapest, Kende
u. 13–17.

Tel.: 209-5281

E-mail: kiraly@szta-
ki.hu

Elektronikus tan-
anyagfejlesztés és
használtatás a
könyvtárban

2015. október 18.

120 Eszterházy Károly Fõis-
kola (Központi Könyvtár)

3300 Eger, Esz-
terházy tér 1.

Dr. Forgó Sándor,
dr. Szabó Bálint,
Czeglédi László

Czeglédi László

3300 Eger, Eszterházy
tér 1.

Tel.: (36) 520-400/2248

Fax: (36) 520-463

E-mail: laszlo.czegle-
di@ektf.hu
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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)

Információkeresés ma-
gyar és külföldi bibliográ-
fiai adatbázisokban
2015. október 18.

30 k/f
számítógépes
ismeretek

NYME SEK BTK
Társadalomtudományok, Nemzetközi és
Európa-tanulmányok Intézet, Könyvtár-
és Információ-tudományi Intézeti
Tanszék
(9700 Szombathely, Berzsenyi tér 2.)

országosan 42 000 Dr. Murányi Péter
9700 Szombathely,
Berzsenyi Dániel tér 2.
Tel.: (94) 504-400
Fax: (94) 504-582
E-mail: peterm15@
gmail.com

Digitalizálás, digitális do-
kumentumok közzététele
az interneten
2015. október 18.

30 k/f
számítógépes is-
meretek, alapfo-
kú számítógépes
jártasság

Nyugat-magyarországi Egyetem
(9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.)

Nyugat-magyarorszá-
gi Egyetem Savaria
Egyetemi Központ
Könyvtára
(9700 Szombathely,
Károlyi Gáspár tér 4.)

országosan 60 000 Keszeiné Barki Katalin
SEK
9700 Szombathely,
Károly Gáspár tér 4.
T.: (94) 504-487
Fax: (94) 504-487
E-mail: bka-
ti@sek.nyme.hu

Elektronikus tananyagfej-
lesztés és használtatás a
könyvtárban
2015. október 18.

120 f, könyvtáros
vagy informati-
kus-könyvtáros
diploma

Eszterházy Károly Fõiskola (Központi
Könyvtár)
(3300 Eger, Eszterházy tér 1.)

Eszterházy Károly
Fõiskola (Központi
Könyvtár)
(3300 Eger,
Eszterházy tér 1.)

több megyében 100 000 Czeglédi László
3300 Eger, Eszterházy tér 1.
Tel.: (36) 520-400/2248
Fax: (36) 520-463
E-mail: laszlo.czegle-
di@ektf.hu

Irodalmi adatbázisok –
Szakirodalmi és informá-
ciós ismeretek az iroda-
lomtudomány,
irodalomelémlet, szépiro-
dalom területén
2015. október 18.

30 k/f
szakképesítés

Nyugat-magyarországi Egyetem
(9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.)

Nyugat-magyarorszá-
gi Egyetem Savaria
Egyetemi Központ
Könyvtára
(9700 Szombathely,
Károlyi Gáspár tér 4.)

SEK Könyvtára 25 000 Keszeiné Barki Katalin
SEK
9700 Szombathely,
Károly Gáspár tér 4.
T.: (94) 504-487
Fax: (94) 504-487
E-mail: bkati@sek.nyme.hu

Angol szaknyelvi tanfo-
lyam könyvtárosok
részére
2015. október 18.

60 k/f
szakképzettség
A típusú közép-
fokú nyelvvizsga

Debreceni Egyetem Egyetemi és
Nemzeti Könyvtára
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

Debreceni Egyetem
Egyetemi és Nemzeti
Könyvtára
4032 Debrecen,
Egyetem tér 1.

regionálisan 55 000 Görögh Edit
DENK
4032 Debrecen,
Egyetem t. 1.
T.: (52) 518-601
editg@lib.unideb.hu

A könyvtáros mint fel-
nõttoktató (andragógiai
ismeretek könyvtárosok-
nak)
2015. október 18.

60 f szakképesítés Debreceni Egyetem Egyetemi és Nem-
zeti Könyvtára
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

Debreceni Egyetem
Egyetemi és Nemzeti
Könyvtára
4032 Debrecen,
Egyetem tér 1.

regionálisan 40 000 Hamza-Vecsei Tímea
DEENK
4032 Debrecen,
Egyetem t. 1.
Tel., fax: (52) 410-443
E-mail: vecsei@lib.uni-
deb.hu

Dr. Vígh Annamária s. k.,
fõosztályvezetõ
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Közlemény habilitált doktori címet szerzettekrõl

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

Történelemtudományok
Pandula Attila egyetemi docens (ELTE)
Szabó Csaba fõigazgató-helyettes (Magyar Országos Levéltár)

Filozófiai tudományok
Lányi András egyetemi docens (ELTE)

Szociológiai tudományok
Majtényi Balázs egyetemi docens (MTA Jogtudományi Intézet)

Dr. Karácsony András s. k.,
rektorhelyettes

Pályázati felhívás felsõoktatási intézmények vezetõi és egyéb álláshelyeinek betöltésére

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

A KAPOSVÁRI EGYETEM
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a
Kaposvári Egyetem
Gazdasági Fõigazgatóság
ügyvivõ szakértõ (gazdasági fõigazgató, magasabb vezetõ)
munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás határozott idõre, 2011. január 1.–2014. december 31-ig szól.

A munkavégzés helye: Somogy megye, 7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
A gazdasági fõigazgatót pályázat alapján a rektor javaslatára a nemzeti fejlesztési miniszter bízza meg. Feladatát az
egyetem rektorának közvetlen irányítása és ellenõrzése mellett látja el. Feladat: az egyetem mûködésével összefüggõ
gazdasági és pénzügyi feladatok ellátása, a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény, és az államháztartás mû-
ködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény felsõoktatásban való végrehajtásáról és a felsõoktatási intézményekben történõ foglalkoztatás egyes
kérdéseirõl szóló 53/2006. (III. 14.) Korm. rendeletben, valamint az egyetem Szervezeti és Mûködési Szabályzata sze-
rint. Az egyetem gazdasági szervezetének irányítása és a szervezeti egységek gazdálkodásának összehangolása. szakte-
rületén részvétel az egyetem döntés-elõkészítõ és döntéshozó munkájában. A hatályos jogszabályi rendelkezések és az
egyetem belsõ szabályzatai alapján, az egyetem mûködésével összefüggõ gazdasági és pénzügyi feladatok ellátásának
megszervezése, irányítása, ezen belül különösen: az egyetem költségvetési gazdálkodásának szervezése és irányítása, a
Gazdasági Fõigazgatóság szakirányú és ügyviteli tevékenységének szervezése és irányítása –, a fejlesztési tervek elõké-
szítésében és kidolgozásában segítség nyújtása, az egyetemi beruházások szakszerû megszervezésének és lebonyolításá-
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nak, továbbá az egyetem épületei és eszközei állagmegóvásának biztosítása –, a gazdálkodási és pénzügyi tárgyú jogsza-
bályok végrehajtásának, megtartásának biztosítása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint
a(z) 2005. évi CXXXIX. törvény, valamint végrehajtási rendeletei, továbbá az egyetem Szervezeti és Mûködési Szabály-
zata és Kollektív Szerzõdése rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– fõiskola,
– nyelv, tárgyalási szintû nyelvtudás,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– magyar állampolgárság, büntetlen elõélet,
– a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 18. §-ában elõírt végzettség, szakképzettség,
– költségvetési szervnél szerzett többéves vezetõi gyakorlat – legalább 5 év szakmai tapasztalat,
– a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– szakmai munkáját, eddigi vezetõi tevékenységét,
– a gazdasági fõigazgatói megbízás betöltésével kapcsolatos terveit és azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit, to-
vábbi minden olyan iratot, amelyet a pályázó fontosnak tart.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a végzettséget és szakképzettséget tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az
egyetem szervezeti és mûködési szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör legkorábban 2011. január 1-jétõl tölthetõ be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. november 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Vass Júlia nyújt a 06 (82) 505-925-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Kaposvári Egyetem címére történõ megküldésével (Kaposvári Egyetem Rektori Hivatal,
7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot:
RH/439-1/2010, valamint a munkakör megnevezését: gazdasági fõigazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat a véleményezést követõen a Kaposvári Egyetem Szenátusa rangsorolja. A fõigazgatót – a rektor javasla-
tára – a nemzeti fejlesztési miniszter bízza meg.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Kaposvári Egyetem honlapja – 2010. október 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A Kjt. 20/B. § (2) bekezdésének megfelelõen a magasabb ve-
zetõ beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással
egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.ke.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: 2010. október 15.

A pályázati kiírás közzétevõje a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A
pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot
kiíró szerv felel.
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A DUNAÚJVÁROSI FÕISKOLA
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a
Dunaújvárosi Fõiskola Gazdasági Hivatal
gazdasági fõigazgató (magasabb vezetõ)
beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás határozott idõre, 5 évre szól.

A munkavégzés helye: Fejér megye, 2400 Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/A.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
A fõiskola mûködésével összefüggõ gazdasági és pénzügyi feladatok ellátása, a felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény, és az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (Ámr.), továbbá a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsõoktatásban való végrehajtásáról és a felsõoktatási
intézményekben történõ foglalkoztatás egyes kérdéseirõl szóló 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet, valamint a vonatkozó
egyéb jogszabályok, valamint az intézmény Szervezeti és Mûködési szabályzata szerint. Továbbá feladata a fõiskola
gazdálkodási szabályzatában meghatározott gazdasági szervezetének irányítása. A gazdasági fõigazgató feladatát a rek-
tor közvetlen irányítása és ellenõrzése mellett látja el.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendel-
kezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– felsõfokú képesítés,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû végzettség és közgazdasági, illetve pénzügyi vagy számviteli szakképzettség,
– az Ámr. 18. §-ának (1)–(2) bekezdésében elõírtaknak történõ megfelelés,
– legalább ötéves vezetõi gyakorlat,
– hivatkozva a Dunaújvárosi Fõiskola Foglalkoztatási Követelményrendszer 24/A. § (7) bekezdésére, a pályázathoz
mellékelni kell az alábbi dokumentumokat:
– pályázati levél a rektorhoz,
– iratjegyzék,
– a KSzK-n vagy közlönyben megjelent pályázati szöveg másolata,
– vezetésre, fejlesztésre, szakmai munkára vonatkozó program, elképzelés, a fõiskola mûködtetésével kapcsolatos gaz-
dasági, pénzügyi terv,
– szakmai önéletrajz,
– végzettséget és szakképzettséget igazoló okirat hiteles másolata,
– nyilatkozatot, hogy pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul,
– személyi adatlap,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– külön jogszabályban, vagy a pályázatban további követelmények igazolására vonatkozó dokumentumok.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: költségvetési szervnél szerzett tapasztalat.

A beosztás betölthetõségének idõpontja: a beosztás legkorábban 2011. január 1. napjától tölthetõ be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. november 18.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Bognár László nyújt a 06 (25) 551-104-es telefonszámon.
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A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Dunaújvárosi Fõiskola címére történõ megküldésével (2400 Dunaújváros, Táncsics M. u.
1/A, 1 eredeti és 2 másolati példányban). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító szá-
mot: 0298-HI/2010, valamint a munkakör megnevezését: gazdasági szakértõ,
– személyesen: Dunaújvárosi Fõiskola Rektori Hivatal, Fejér megye, 2400 Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/A, fõépület
földszint.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat a véleményezést követõen a fõiskola szenátusa rangsorolja. A gazdasági fõigazgatót – a rektor javaslatá-
ra – a nemzeti fejlesztési miniszter bízza meg.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Dunaújvárosi Fõiskola honlapja – 2010. október 18.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a Kjt. 20/B. § (2) bekezdésének megfelelõen a magasabb veze-
tõ beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással
egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.duf.hu honlapon szerezhet.

A közigállás publikálási idõpontja: 2010. október 18.

A pályázati kiírás közzétevõje a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A
pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot
kiíró szerv felel.

Jánosik Aladár s. k.,
fõosztályvezetõ-helyettes

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
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vgy: vezetõi gyakorlat
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerû másolat)
b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi)
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz
vp: vezetõi pótlék
vpr: vezetõi program
KSZK: Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
Közokt.tv.: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
Korm. rendelet: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992.
(X. 8.) Korm. rendelet
MKM rendelet: a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok

Óvodavezetõ

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

1 2 3 4

Kosd Község Önkor-
mányzat Képviselõ-tes-
tülete
2612 Kosd,
Szent István u. 2.
Tel./fax: (27) 324-734

Arany János Általános
Iskola
2612 Kosd,
Bocskai u. 1.
igazgató
(teljes munkaidõ)

Lf.: a Közokt.tv 54–55.
§-ban felsorolt felada-
tok. Intézményvezetõi
feladatok ellátása – az
intézmény szakszerû és
törvényes mûködtetése,
a takarékos gazdálko-
dás, a munkáltatói jo-
gok gyakorlása, és
döntéshozatal az intéz-
mény mûködésével
kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyet
jogszabály vagy kollek-
tív szerzõdés (közalkal-
mazotti szabályzat)
nem utal más hatáskör-
be. Az igazgató felelõs
az intézményben
a tanulók oktatásának,
nevelésének megszer-
vezéséért, a személyi,
tárgyi és anyagi feltéte-
lek biztosításáért, irá-
nyításáért stb.

Fõiskolai v., pedagógus
szakképzettség, vagyon-
nyilatkozat-tételi eljárás
lefolytatása, magyar ál-
lampolgárság, büntetlen
elõélet, cselekvõképes-
ség, legalább 10 év peda-
gógus munkakörben
szerzett szgy., pedagógus
vagy közoktatási vezetõi
szakvizsga.

ÁEI: 2011. febr. 1.
A megbízás 2015. júl. 31-ig
szól.
Határozatlan idejû közalkalma-
zotti jogviszony.
Pbhi: 2010. dec. 20.
Pehi: 2011. jan. 31.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje: a pályázatokat Kosd
Község Önkormányzatának
képviselõ-testülete bírálja el.
Juttatás: ill. Kjt. szerint, vala-
mint Korm. rendelet alapján.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., b., iskolai
végzettséget, szakképzettséget
tanúsító om., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesz-
tési elképzeléssel, legalább
10 év szgy. meglétét igazoló
munkaviszony-igazolások, adat-
védelmi nyilatkozat.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni a
pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számot:
SZI/R/3496/2/2008., valamint a
munkakör megnevezését: általá-
nos iskola igazgató.
Pc.: Kosd Község Önkormány-
zata
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Egyéb vezetõ

1 2 3 4

Egyeki Általános Isko-
la, Óvoda, Könyvtár és
Mûvelõdési Ház Több-
célú Közös Igazgatású
Közoktatási, Közgyûj-
teményi és Közmûve-
lõdési Intézmény
Igazgatótanácsa
4069 Egyek,
Fõ u. 1.
Tel.: (52) 579-030

Móra Ferenc Általános
Iskola
Intézményegység-
vezetõ
(teljes munkaidõ)

Lf.: a többcélú intéz-
mény általános iskolai
intézményegységének
felelõs szakmai veze-
tése.

Fõiskolai v., felsõfokú
pedagógus szakképzett-
ség, legalább 5 év peda-
gógus munkakörben
szerzett szgy. – a szak-
képzettség megszerzését
követõen, vagyonnyilat-
kozat-tételi eljárás le-
folytatása, magyar
állampolgárság, büntet-
len elõélet, pedagógus
szakvizsga.
Elõny: 1–3 év vgy.

ÁEI: 2011. jan. 1.
A megbízás 2016. júl. 31-ig
szól.
Határozatlan idejû közalkalma-
zotti jogviszony.
Pbhi: 2010. nov. 19.
Pehi: 2010. dec. 23.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell: az
intézményegység vezetésére vo-
natkozó, a vpr-el összhangban
lévõ szakmai program a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesz-
tési elképzeléssel, szakmai ön.,
végzettséget, szakképzettséget
igazoló hiteles om., 30 napnál
nem régebbi b., adatvédelmi
nyilatkozat.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni a
pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számot: 431/2010.,
valamint a munkakör megneve-
zését: intézményegység-vezetõ.
Pc.: Egyeki Általános Iskola,
Óvoda, Könyvtár és Mûvelõdési
Ház Többcélú Közös Igazgatású
Közoktatási, Közgyûjteményi és
Közmûvelõdési Intézmény
f.: Hajduné Holló Katalin
igazgató
Tel.: (52) 579-031,
06 (20) 449-5676

Petzelt József Szakkö-
zépiskola és Szakiskola
2000 Szentendre,
Római sánc köz 1.
Tel.: (26) 312-167
Fax: (26) 311-254

Általános
igazgatóhelyettes

Szakmai igazgató-
helyettes

Egyetemi v.
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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

Pedagógus

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

1 2 3 4

Általános Iskola
8229 Csopak,
Kossuth u. 106.
Tel.: (87) 789-565
E-mail: iskola@cso-
pak.hu

Angol szakos tanár
(határozott idõre)

Tanárképzõ fõiskolai v. ÁEI: 2011. jan. 3.
Pbhi: 2010. nov. 30.
Pehi: 2010. dec. 21.
A pályázatot elektronikus úton
kell benyújtani.

Márki Sándor Általá-
nos Iskola
5741 Kétegyháza,
Márki Sándor u. 11.

Tanító
(határozatlan idõre)

Fõiskolai v.
Elõny: legalább 5 év
szgy.

Juttatás: ill. Kjt. szerint.
f.: Siposné Isztin Magdolna
Tel.: (66) 250-104
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1 2 3 4

Petzelt József Szakkö-
zépiskola és Szakiskola

2000 Szentendre,
Római sánc köz 1.
Tel.: (26) 312-167
Fax: (26) 311-254

Angol szakos tanár

Mûszaki tanár ka-
rosszérialakatos szakma
elméleti oktatására

Vendéglátás-idegenfor-
galmi szakoktató

Matematika – vagy fizi-
ka (vagy mindkettõ)
szakos tanár

Egyetemi v.

Egyetemi vagy fõiskolai
v.

Egyetemi v.

Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetõi álláshelyének betöltésére1

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

Rövidítések:

adv: hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez, illet-
ve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
b: 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
étkh: étkezési hozzájárulás
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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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.



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

1 2 3 4

Zala Megyei Múzeu-
mok Igazgatósága
8900 Zalaegerszeg,
Batthyány u. 2.
Tel.: (92) 314-537
Tel./fax: (92) 511-972

Thúry György Múzeum
8800 Nagykanizsa,
Zrínyi u. 62.
Területi múzeum-
igazgató

Szakirányú egyetemi v.,
közgyûjteményi terüle-
ten: 5 év tudományos te-
vékenység, egy idegen
nyelv ismerete (államilag
elismert v.), büntetlen
elõélet.
Elõny: vgy., régész vagy
néprajzos v.

ÁEI: 2011. febr. 1.
Pbhi: a megjelenéstõl számított
30 nap.
Juttatás: ill., p. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr., képesítést,
nyelvvizsgát igazoló hiteles
om., b.
Pc.: Dr. Vándor László megyei
múzeumigazgató
8900 Zalaegerszeg,
Pf. 176.
Tel.: (92) 346-736

Közlemény
egyetemi szintû oklevelek érvénytelenítésérõl

Kiss Arnold Ákos (sz.: Gyulakeszi, 1948. március 15. an.: Cseke Erzsébet)
Törzskönyvi szám: nappali: XVIII-143/1967, levelezõ: III-57/1969.

Az egyetemi szintû mérnöki szakképesítést tanúsító oklevél, melyet a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Kara 1977. jú-
nius 21-én, a 367/1977. sz. alatt állított ki, elveszett.

Helyette 2010. október 19-én másodlatot adtunk ki.
Az eredeti oklevél érvénytelen.

* * *

Kapcár Ferenc (sz.: Miskolc, 1981. november 28. an.: Subai Mária)
Törzskönyvi szám: nappali: G-IX-517/2000.

Az egyetemi szintû mûszaki menedzser szakképesítést tanúsító oklevél, melyet a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és
Informatikai Kara 2006. június 12-én 105-G/2006. sz. alatt állított ki, elveszett .

Helyette 2010. október 20-án másodlatot adtunk ki.
Az eredeti oklevél érvénytelen.

Kovács Viktor s. k.,
fõtitkár
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A közlöny zárása után érkezett pályázati felhívások

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának közleményei

I.

A Médiatanács jogelõdje, az Országos Rádió és Televízió Testület a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. tör-
vény (a továbbiakban: Rttv.) 102. § (5) bekezdése alapján Pályázati Felhívást hirdetett az Ajka 93,2 MHz, a Gyõr 88,1
MHz, a Veszprém 95,1 MHz, a Balatonfüred 96,2 MHz, a Várpalota 90,0 MHz, a Székesfehérvár 106,6 MHz, a Nyíregy-
háza 91,1 MHz, a Baja 88,7 MHz, a Debrecen 104,6 MHz helyi rádiós mûsorszolgáltatási jogosultságok hasznosítására.
A Pályázati Felhívás alapvetõ célja – a törvény rendelkezéseivel összhangban – az Rttv. 102. § (5) bekezdése szerinti tör-
vényi kötelezettségnek való megfelelés és a helyi rádiós mûsorszolgáltatás minõségi jegyeinek javítása.
A Pályázati Ajánlatokat 2010. március 24-én lehetett benyújtani 10 és 15 óra között. Az ajánlatok benyújtása és felbontá-
sa közjegyzõ jelenlétében történt.
A beadási határnapon a Pályázati Felhívás 1. sz. melléklete szerinti 2. sorszámú, Nyíregyháza 91,1 MHz jogosultságra
kizárólag a jogosultság eredeti igénylõje, a Zenebolygó Kft. (1016 Budapest, Mészáros u. 58/B) nyújtott be Pályázati
Ajánlatot.
A Pályázati Felhívás 3.4.1. szakasza szerint a Pályázati Ajánlat értékelése során a Testület elõször megvizsgálta annak
alaki érvényességét. A Testület 841/2010. (V. 5.) számú határozatával, mint alakilag érvényes ajánlatot nyilvántartásba
vette a Zenebolygó Kft. Pályázati Ajánlatát a Pályázati Felhívás 3.4.1.3. szakasza alapján.
A Testület a Pályázati Ajánlat vizsgálata során ugyanakkor megállapította, hogy a Zenebolygó Kft. Pályázó Ajánlata
nem felel meg maradéktalanul a Pályázati Felhívás valamennyi feltételének, ezért hiánypótlást kért a Pályázótól. A kért
hiánypótlás az elõírt határidõben beérkezett.
Az Országos Rádió és Televízió Testület 2010. május 14-étõl az országgyûlési választások következtében, létszámának
a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvényben (Rttv.) meghatározott minimum alá csökkentése okán hatá-
rozatképtelenné vált. A Pályázati Ajánlatok elbírálásának tárgyában az Országos Rádió és Televízió Testület jogutódja-
ként 2010. október 11-én felálló Médiatanács döntött.
Az Rttv. 100. § (1) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:
„100. § (1) A Médiatanács a pályázat nyertesével köthet szerzõdést. Helyi mûsorszolgáltatásra vonatkozó pályázat ese-
tén, ha egyetlen pályázó felel meg a törvényes, illetve pályázati követelményeknek, a Testület megköti a mûsorszolgálta-
tási szerzõdést.”
Tekintettel arra, hogy a Nyíregyháza 91,1 MHz jogosultságra kizárólag a Zenebolygó Kft. nyújtott be Pályázati Ajánla-
tot, amely – a hiánypótlást követõen – megfelelt a törvényes, illetve a pályázati követelményeknek, a Médiatanács
471/2010. (XI. 3.) számú határozatával az Rttv. 100. § (1) bekezdése alapján a Zenebolygó Kft. Pályázót nyilvánította
nyertesnek a Pályázati Felhívás 1. számú melléklete szerinti 2. sorszámú Nyíregyháza 91,1 MHz mûsorszolgáltatási jo-
gosultság tekintetében.

II.

Az Országos Rádió és Televízió Testület az Oktatási és Kulturális Közlöny 2010. február 22-én megjelent 5. számában a
rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban: Rttv.) 102. § (5) bekezdése alapján Pályázati
Felhívást hirdetett az Ajka 93,2 MHz, a Gyõr 88,1 MHz, a Veszprém 95,1 MHz, a Balatonfüred 96,2 MHz, a Várpalota
90,0 MHz, a Székesfehérvár 106,6 MHz, a Nyíregyháza 91,1 MHz, a Baja 88,7 MHz, a Debrecen 104,6 MHz helyi rádi-
ós mûsorszolgáltatási jogosultságok hasznosítására.
A Pályázati Felhívás alapvetõ célja – a törvény rendelkezéseivel összhangban – az Rttv. 102. § (5) bekezdése szerinti tör-
vényi kötelezettségnek való megfelelés és a helyi rádiós mûsorszolgáltatás minõségi jegyeinek javítása.
A Pályázati Ajánlatokat 2010. március 24-én lehetett benyújtani 10 és 15 óra között. Az ajánlatok benyújtása és felbontá-
sa közjegyzõ jelenlétében történt.
A beadási határnapon a Pályázati Felhívás 1. sz. melléklete szerint 4. sorszámú, Ajka 93,2 MHz jogosultságra kizáró-
lag a jogosultság eredeti igénylõje, a Magyarországi Mária Rádió Alapítvány (8200 Veszprém, Házgyári út 7.) nyújtott
be Pályázati Ajánlatot.
A Pályázati Felhívás 1.1.6. pontja szerint az Ajka 93,2 MHz jogosultságra érvényesen kizárólag közmûsor-szolgáltató
jellegû pályázat volt benyújtható.
A Pályázati Felhívás 3.4.1. szakasza szerint a Pályázati Ajánlat értékelése során a Testület elõször megvizsgálta annak
alaki érvényességét. A Testület 844/2010. (V. 5.) számú határozatával, mint alakilag érvényes ajánlatot nyilvántartásba
vette a Magyarországi Mária Rádió Alapítvány Pályázati Ajánlatát a Pályázati Felhívás 3.4.1.3. szakasza alapján. A Tes-
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tület a Pályázati Ajánlat vizsgálata során ugyanakkor megállapította, hogy Magyarországi Mária Rádió Közhasznú Ala-
pítvány Pályázó Ajánlata nem felel meg maradéktalanul a Pályázati Felhívás valamennyi feltételének, ezért hiánypótlást,
valamint felvilágosítást kért a Pályázótól. A kért hiánypótlás az elõírt határidõben beérkezett.
Az Országos Rádió és Televízió Testület 2010. május 14-én az országgyûlési választások következében, létszámának a
rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvényben (Rttv.) meghatározott minimum alá csökkentése okán határo-
zatképtelenné vált. A Pályázati Ajánlatok elbírálásának tárgyában az Országos Rádió és Televízió Testület jogutódja-
ként 2010. október 11-én felálló Médiatanács döntött.
Az Rttv. 100. § (1) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:
„100. § (1) A Testület a pályázat nyertesével köthet szerzõdést. Helyi mûsorszolgáltatásra vonatkozó pályázat esetén, ha
egyetlen pályázó felel meg a törvényes, illetve pályázati követelményeknek, a Testület megköti a mûsorszolgáltatási szer-
zõdést.”
Tekintettel arra, hogy az Ajka 93,2 MHz jogosultságra kizárólag Magyarországi Mária Rádió Közhasznú Alapítvány
nyújtott be Pályázati Ajánlatot, amely – a hiánypótlást követõen – megfelelt a törvényes, illetve a pályázati követelmé-
nyeknek, a Médiatanács 473/2010. (XI. 3.) számú határozatával az Rttv. 100. § (1) bekezdése alapján a Magyarországi
Mária Rádió Alapítvány Pályázót nyilvánította nyertesnek a Pályázati Felhívás 1. számú melléklet 4. sorszámú Ajka
93,2 MHz mûsorszolgáltatási jogosultság tekintetében.

III.

A Médiatanács jogelõdje, az Országos Rádió és Televízió Testület a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. tör-
vény (a továbbiakban: Rttv.) 102. § (5) bekezdése alapján Pályázati Felhívást hirdetett az Ajka 93,2 MHz, a Gyõr 88,1
MHz, a Veszprém 95,1 MHz, a Balatonfüred 96,2 MHz, a Várpalota 90,0 MHz, a Székesfehérvár 106,6 MHz, a Nyíregy-
háza 91,1 MHz, a Baja 88,7 MHz, a Debrecen 104,6 MHz helyi rádiós mûsorszolgáltatási jogosultságok hasznosítására.
A Pályázati Felhívás alapvetõ célja – a törvény rendelkezéseivel összhangban – az Rttv. 102. § (5) bekezdése szerinti tör-
vényi kötelezettségnek való megfelelés és a helyi rádiós mûsorszolgáltatás minõségi jegyeinek javítása.
A Pályázati Ajánlatokat 2010. március 24-én lehetett benyújtani 10 és 15 óra között. Az ajánlatok benyújtása és felbontá-
sa közjegyzõ jelenlétében történt.
A beadási határnapon a Pályázati Felhívás 1. sz. melléklete szerinti 3. sorszámú, Debrecen 104,6 MHz jogosultságra a
következõ Pályázati Ajánlat érkezett:

Pályázó neve Pályázó címe

1. ENTERCORP Kft. 1132 Budapest, Kresz Géza u. 14.
2. KREDIT HOLDING Kft. 4440 Nyíregyháza, Eötvös u. 9/A

A Pályázati Felhívás alapján az alaki érvényesség vizsgálata tárgyában lefolytatott eljárás során a Testület 842/2010. (V.
5.) számú határozatával, mint alakilag érvényes ajánlatot nyilvántartásba vette az Entercorp Kft. Pályázati Ajánlatát a
Pályázati Felhívás 3.4.1.3. szakasza alapján.
A Testület ugyanezen határozatával tájékoztatta a Pályázót az Rttv. 102. § (5) bekezdésének megfelelõ eljárás lefolytatá-
sáról, továbbá hiánypótlást kért a Pályázótól a Pályázati Felhívás 5. sz. melléklet 3 f), i), ii) pontjai, 3. g), 5. és 3. h) pont-
jai szerinti nyilatkozatok, a helyi képviselõ-testületnek a Debrecen településnév használathoz való hozzájárulása, illetve
a hálózatos mûsorszolgáltató névhasználatához való hozzájárulása vagy a tervezett mûsorszolgáltatás megnevezésének
módosítása tekintetében.
A Testület 843/2010. (V. 5.) sz. határozatával, mint alakilag érvényes ajánlatot nyilvántartásba vette a Kredit Holding
Kft. Pályázati Ajánlatát is a Pályázati Felhívás 3.4.1.3. szakasza alapján, továbbá ugyanezen határozatával hiánypótlást
kért a Pályázótól a Pályázati Felhívás 6.3. szakasza alapján a Pályázó társasági szerzõdése tekintetében, valamint az Rttv.
102. § (5) bek. alapján nyilatkozattételre szólította fel a Pályázót, hogy vállalja-e az Entercorp Kft. Pályázó által felaján-
lott magasabb összegû évi Mûsorszolgáltatási Díj megfizetését.
A kért hiánypótlások az elõírt határidõben és hiánytalanul beérkeztek.
A Kredit Holding Kft. 2010. május 27-én érkezett levelében a hiánypótlás keretében csatolta közjegyzõ által hitelesített
társasági szerzõdését, és nyilatkozott, hogy vállalja az Entercorp Kft. Pályázó által felajánlott magasabb összegû
(10 200 000 Ft + áfa) évi Mûsorszolgáltatási Díj megfizetését.
Az Országos Rádió és Televízió Testület 2010. május 14-étõl az országgyûlési választások következtében, létszámának
a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvényben (Rttv.) meghatározott minimum alá csökkentése okán hatá-
rozatképtelenné vált. A Pályázati Ajánlatok elbírálásának tárgyában az Országos Rádió és Televízió Testület jogutódja-
ként 2010. október 11-én felálló Médiatanács döntött.
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Az Rttv. 102. § (5) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:
„102. § (1) A mûsorszolgáltatási szerzõdés létrejöhet:
a) pályázati felhívásra benyújtott pályázatok közti választással, illetve
b) az igénylõ által lefolytatott tervezés eredményeként létrejött – a Nemzeti Hírközlési Hatóság ellenõrzõ vizsgálata
alapján a Testület által jóváhagyott – mûsorszolgáltatási lehetõségre, az e törvényben meghatározottak szerint. (…)
(5) Az (1) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint keletkezett mûsorszolgáltatási lehetõségre a testület pályázatot hirdet.
A pályázat elbírálása során az eredeti, a törvényes feltételeknek egyébként megfelelõ igénylõvel kell a mûsorszolgáltatá-
si szerzõdést megkötni, ha a pályázaton felajánlott legmagasabb összegû mûsorszolgáltatási díj megfizetését vállalta.”
Tekintettel arra, hogy a mûsorszolgáltatási jogosultság a törvényes és a pályázati feltételeknek egyébként megfelelõ, ér-
vényes pályázati ajánlatot benyújtó eredeti igénylõje, a Kredit Holding Kft. nyilatkozatot tett arról, hogy vállalja az En-
tercorp Kft. Pályázó által felajánlott magasabb összegû évi Mûsorszolgáltatási Díj megfizetését, a Médiatanács
472/2010. (XI. 3.) számú határozatával az Rttv. 102. § (5) bekezdése alapján a Kredit Holding Kft. Pályázót nyilvánította
nyertesnek a Pályázati Felhívás 1. számú melléklete szerinti 3. sorszámú Debrecen 104,6 MHz mûsorszolgáltatási jogo-
sultság tekintetében.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa
Dr. Boros Márta s. k.,

fõigazgató-helyettes

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
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Egyéb vezetõ

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

1 2 3 4

Somogyi Térségi
Integrált Szakképzõ
Központ
Középiskola, Szak-
iskola és Kollégium
8600 Siófok,
Bakony u. 2.
Tel./fax: 84/310-857

Somogyi TISZK Kö-
zép- és Szakiskola
Mathiász János
Középiskolája
8600 Balatonboglár,
Szabadság u. 41.
Tagintézmény-vezetõ
(magasabb vezetõi
megbízás)

Lf.: a tagintézmény ve-
zetésével összefüggõ
feladatok ellátása.

Egyetemi szintû tanári v.
és szakképzettség, peda-
gógus szakvizsga, leg-
alább 5 év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy., már fennálló, vagy
a megbízással egyidejû-
leg létesített, pedagógus
munkakörben történõ ha-
tározatlan idejû alkalma-
zás, büntetlen elõélet.
Elõny: vgy., informatikai
ismeret.

ÁEI: legkorábban 2011.
márc. 1.
A megbízás 2016. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pbhi: 2010. dec. 31.
Pehi: 2011. febr. 20.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje: a pályázatokról az igaz-
gatótanács dönt.
Juttatás: ill., p. Kjt. és Korm.
rendelet rendelkezései alapján.
A pályázathoz csatolni kell: sze-
mélyes adatokat is tartalmazó
részletes szakmai ön., om., b., a
tagintézményre vonatkozó vpr.,
adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot postai és elektroni-
kus úton kell benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni a
pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számot:
MU/0352-000/2010., valamint a
munkakör megnevezését.
A pályázat kiírója fenntartja azt
a jogát, hogy az intézmény szer-
vezeti átalakítása esetén a pályá-
zati kiírást visszavonja, illetve a
megbízást rövidebb idõre adja.
Pc.: Somogyi TISZK Közép- és
Szakiskola
f.: Szamosi Lóránt fõigazgató
Tel.: 84/310-858
E-mail: szamosi@somogyi-
tiszk.hu

Somogyi TISZK
Közép- és Szakiskola
Bacsák György
Szakképzõ Iskolája
8640 Fonyód,
Béke u. 1.
Tagintézmény-vezetõ
(magasabb vezetõi
megbízás)

Lf.: a tagintézmény ve-
zetésével összefüggõ
feladatok ellátása.

ÁEI: legkorábban 2011. márc. 1.
A megbízás 2016. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pbhi: 2010. dec. 31.
Pehi: 2011. febr. 20.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje: a pályázatokról az igaz-
gatótanács dönt.
Juttatás: ill., p. Kjt. és Korm.
rendelet rendelkezései alapján.
A pályázathoz csatolni kell: sze-
mélyes adatokat is tartalmazó
részletes szakmai ön., om., b.,
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a tagintézményre vonatkozó
vpr., adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot postai és elektroni-
kus úton kell benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni a
pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számot:
MU/0351-000/2010., valamint a
munkakör megnevezését.
A pályázat kiírója fenntartja azt
a jogát, hogy az intézmény szer-
vezeti átalakítása esetén a pályá-
zati kiírást visszavonja, illetve a
megbízást rövidebb idõre adja.
Pc.: Somogyi TISZK Közép- és
Szakiskola
f.: Szamosi Lóránt fõigazgató
Tel.: 84/310-858
E-mail: szamosi@somogyi-
tiszk.hu

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

3314 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 35. szám

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



KSZK: Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
Közokt.tv.: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
Korm. rendelet: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992.
(X. 8.) Korm. rendelet
MKM rendelet: a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok

Pedagógus

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

1 2 3 4

Pogány Frigyes Két
Tanítási Nyelvû Építé-
szeti, Informatikai
Szakközépiskola és
Gimnázium
1183 Budapest,
Thököly u. 11.
Tel.: 1/290-7110
Fax: 1/290/8222

Magyar-bármely szakos
tanár
(határozott idõre, teljes
állás)

Német anyanyelvi tanár

(német nyelvterületen
állampolgársággal ren-
delkezõ, vagy német
nyelvterületen diplomá-
zott)
(határozott idõre, óra-
adó)

Egyetemi v. ÁEI: azonnal.

Érd Megyei Jogú Vá-
ros Egységes Pedagó-
giai Szakszolgálat
2030 Érd,
Fõ u. 42.
Tel.: 23/523-700,
23/365-049
Tel./fax: 23/365-019

Gyermekpszichiáter
(határozatlan idõre,
részmunkaidõs)

Egyetemi v., szakvizsga
(befejezett vagy folya-
matban lévõ).
Elõny: pszichoterápiás
képzettség, megbízható
számítógépes ismeret.

ÁEI: legkorábban 2011. jan. 17.

Pbhi: 2011. jan. 3.
Pc.: Nagy Éva intézményvezetõ
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó gondozásában

megjelent

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

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

A 256 oldalterjedelmû kiadvány ára: 2961 Ft áfával.

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

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

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

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

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

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

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

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

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar
Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutalom.

Keltezés: ………………………………………

…………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

dr. Oros Paulina fordításában

Marta Sgubin

Jacqueline Kennedy szakácsnõje voltam

címû könyvét

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

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

A kötet 224 oldal terjedelmû, ára 4200 forint áfával.

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

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

Marta Sgubin

Jacqueline Kennedy szakácsnõje voltam

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

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

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

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

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

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

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

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

Zinner Tibor
Megfogyva és megtörve

címû kötetét

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

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Zinner Tibor
Megfogyva és megtörve

címû, 680 oldal terjedelmû kiadványt

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

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

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

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

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

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

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

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

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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Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.; www.mhk.hu).
Felelõs kiadó: Bártfai-Mager Andrea ügyvezetõ igazgató.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a Magyar Posta Zrt. közremûködésével. Telefon: 235-4554,
266-9290/240, 241 mellék.
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címen.
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10.3619 – Nyomta a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

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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