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JOGSZABÁLY

A nem ze ti erõ for rás mi nisz ter 
13/2011. (IV. 7.) NEFMI ren de le te

az I. ka te gó ri á ba be so rolt ze ne ka rok 
és ének ka rok köz pon ti költ ség ve té si tá mo ga tá sa

igény be vé te lé nek rend jé rõl

Az elõ adó-mû vé sze ti szer ve ze tek tá mo ga tá sá ról és sa já tos 
fog lal koz ta tá si sza bá lya i ról  szóló 2008. évi XCIX. tör -
vény 47.  § (3) be kez dé sé ben és a Ma gyar Köz tár sa ság
2011. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2010. évi CLXIX. tör -
vény 7. mel lék le té nek 2. pont ja a) és b) al pont já ban ka pott
fel ha tal ma zás alap ján, az egyes mi nisz te rek, va la mint
a Mi nisz ter el nök sé get ve ze tõ ál lam tit kár fel adat- és ha tás -
kö ré rõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. ren de let 41.  §
j) pont ja sze rin ti fel adat kö röm ben el jár va – az egyes mi -
nisz te rek, va la mint a Mi nisz ter el nök sé get ve ze tõ ál lam tit -
kár fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. ren de let 73.  § b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat -
kör ében el já ró nem zet gaz da sá gi mi nisz ter rel egyet ér tés -
ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1. §

A Ma gyar Köz tár sa ság 2011. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
2010. évi CLXIX. tör vény (a to váb bi ak ban: költ ség ve té si
tör vény) 7. mel lék let 2. pont a) és b) al pont ja sze rin ti köz -
pon ti költ ség ve té si tá mo ga tás ból az egyes he lyi ön kor -
mány za to kat (a to váb bi ak ban: igény lõ) meg il le tõ össze get 
(a to váb bi ak ban: tá mo ga tás) a kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter
(a to váb bi ak ban: mi nisz ter) a költ ség ve té si tör vény 7. mel -
lék let 2. pont (2) és (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ará -
nyok alap ján ál la pít ja meg.

2. §

(1) Az igény lõ igény be je len tés alap ján ré sze sül het tá -
mo ga tás ban.

(2) A tá mo ga tás az aláb bi fel ada tok ra hasz nál ha tó fel:
a) sze mé lyi jel le gû ki fi ze té sek, tisz te let dí jak (fel lé põ

mû vé szek, ki se gí tõ ze né szek dí ja zá sa, kon cert szer ve zõk
tisz te let dí ja, kül föl di fel lé pé sek na pi dí ja, já ru lé kai, a dol -
go zók mi nõ sé gi mun ká já nak ösz tön zõ dí ja zá sa);

b) hang ver seny szer ve zés sel, tur né val kap cso la tos költ -
sé gek;

c) köz ve tí té sek kel, hang- és kép fel vé te lek ké szí té sé vel,
ki adá sá val kap cso la tos költ sé gek;

d) hang sze rek be szer zé sé vel, köl csön zé sé vel, ál lag -
meg óvá sá val kap cso la tos költ sé gek;

e) új ze ne mû vek íra tá sa, kot ta tár bõ ví té se, ál lag meg -
óvá sa, kot ták di gi ta li zá lá sa;

f) pró ba te rem, hang ver seny te rem fej lesz té se, ál lag meg -
óvá sa;

g) fog lal ko zás-egész ség ügyi ki adá sok, a ze ne ka ri mun -
ka spe ci á lis ter he lé se i vel kap cso la tos egész ség ká ro so dá -
sok meg elõ zé sé nek költ sé gei;

h) a mun ka vál la lók szak mai kép zé sé nek, to vább kép zé -
sé nek költ sé gei.

3. §

(1) Az igény lõ a tá mo ga tá si igényt a Ma gyar Ál lam -
kincs tár ál tal üze mel tett elekt ro ni kus rend szer ben rög zí -
tett, on nan ki nyom ta tott adat la pon két ere de ti pél dány ban
a szük sé ges mel lék le tek kel pos tai úton, nyújt ja be a Ma -
gyar Ál lam kincs tár me gyei igaz ga tó sá gá hoz (to váb bi ak -
ban: Igaz ga tó ság) 2011. áp ri lis 15-éig. A be adá si ha tár idõ
az in for ma ti kai rend szer ben ha tár na pon éj fé lig rög zí tett
igény lés nek leg ké sõbb más nap tör té nõ pos tá ra adá sát je -
len ti. A ha tár idõ el mu lasz tá sa jog vesz tõ. A ki zá ró lag pos -
tai úton be nyúj tott adat lap ér vény te len.

(2) Az igény lés nek tar tal maz nia kell az igény lõ ne vét,
KSH szá mát, az ügy in té zõ te le fo nos és elekt ro ni kus el ér -
he tõ sé gét, to váb bá a fenn tar tott vagy tá mo ga tott elõ -
adó-mû vé sze ti szer ve zet (a to váb bi ak ban: ked vez mé nye -
zett) ne vét, cí mét, a ked vez mé nye zett ügy in té zõ jé nek te le -
fo nos és elekt ro ni kus el ér he tõ sé gét.

(3) Az igény lés hez csa tol ni kell:

a) az igény lõ 2011. évi költ ség ve té si ren de le té nek
az ön kor mány za ti hoz zá já ru lás össze gé rõl  szóló ki vo na tát
ked vez mé nye zet ten kén ti bon tás ban,

b) a költ ség ve té si in téz mé nyek ki vé te lé vel az igény lõ és 
a ked vez mé nye zett kö zött meg kö tött, a 2011. év re vo nat -
ko zó tá mo ga tás össze gét tar tal ma zó tá mo ga tá si szer zõ dés
(köz szol gál ta tá si szer zõ dés) má so la tát,

c) a 2010-ben el nyert tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ról  szóló,
a ked vez mé nye zett he lyi ön kor mány zat hoz be nyúj tott
szak mai be szá mo ló já nak hi te le sí tett má so la tát,

d) a ked vez mé nye zett tu do má sul vé te li nyi lat ko za tát ar -
ról, hogy a ne ve, a költ ség ve tés bõl nyúj tott tá mo ga tás cél -
ja, össze ge, a tá mo ga tott te vé keny ség meg valósítási he lye
nyil vá nos ság ra hoz ha tó.

(4) Az igény lés hez egy ok irat ba fog lal va csa tol ni kell
az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 292/2009.
(XII. 19.) Korm. ren de let 113.  § (2) be kez dé sé ben fog lal -
tak mel lett az igény lõ nek az igény lés be nyúj tá sá tól szá mí -
tott 30 nap nál nem ré geb bi írás be li nyi lat ko za tát

a) ar ról, hogy nem ren del ke zik le járt ese dé kes sé gû, meg 
nem fi ze tett köz tar to zás sal,

b) an nak tu do má sul vé te lé rõl, hogy le járt ese dé kes sé gû, 
meg nem fi ze tett köz tar to zás ese tén a köz tar to zás meg fi ze -
té sé ig a tá mo ga tás nem il le ti meg, az ese dé kes tá mo ga tás
fo lyó sí tá sa fel füg gesz tés re, il let ve vissza tar tás ra ke rül,

c) an nak tu do má sul vé te lé rõl, hogy adó szá mát a mi nisz -
ter, a he lyi ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter és a Ma -
gyar Ál lam kincs tár fel hasz nál ja a le járt köz tar to zá sok tel -
je sí té se, a köz tar to zás be kö vet ke zé se té nyé nek és össze gé -
nek meg is me ré sé hez,
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d) ar ról, hogy a tá mo ga tá si igény sza bály sze rû sé gé nek
és a költ ség ve tés bõl nyúj tott tá mo ga tás ren del te tés sze rû
fel hasz ná lá sá nak el len õr zé sét tu do má sul ve szi,

e) an nak tu do má sul vé te lé rõl, hogy a költ ség ve tés bõl
nyúj tott tá mo ga tás igény lõ jé nek és ked vez mé nye zett jé nek 
meg ne ve zé se, a tá mo ga tás cél ja, össze ge, a tá mo ga tott te -
vé keny ség meg valósítási he lye nyil vá nos ság ra hoz ha tó,

f) ar ról, hogy tá mo ga tás el nye ré se ese tén a pénz for ga -
lom le bo nyo lí tá sá ról  szóló 18/2009. (VIII. 6.) MNB ren de -
let 34.  §-a sze rin ti fel ha tal ma zó le ve let ad a Ma gyar Ál -
lam kincs tár ré szé re az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény (a to váb bi ak ban: Áht.) 64/D.  § (11) be -
kez dé se sze rin ti be sze dé si meg bí zás be nyúj tá sá ra,

g) ar ról, hogy az Áht. 64/B.  § (1) be kez dé se sze rin ti ese -
tek ben a mi nisz ter ál tal meg ál la pí tott jo go su lat la nul
igény be vett tá mo ga tás össze gét és an nak ka ma ta it
az Áht.-ben fog lal tak sze rint vissza fi ze ti,

h) an nak tu do má sul vé te lé rõl, hogy amennyi ben a ked -
vez mé nye zett a tá mo ga tás fel hasz ná lá sa so rán a fi ze ten dõ
ál ta lá nos for gal mi adó ból rá át há rí tott vagy az ál ta la meg -
ál la pí tott adót le von ta, vagy a ke let ke zõ adó ter het más ra
át há rí tot ta, a le vo nás ba he lye zett, il let ve át há rí tott adó
össze gét a tá mo ga tás ból nem szá mol hat ja el,

i) az (5) be kez dés b) pont já ban fog lal tak vizs gá la tá hoz
 való hoz zá já ru lá sá ról.

(5) Nem nyújt ha tó tá mo ga tás azon igény lõ ré szé re,
amely

a) a tá mo ga tás irán ti igény be je len té sé ben  valótlan, ha -
mis vagy meg té vesz tõ ada to kat szol gál tat, ilyen nyi lat ko -
za tot tesz,

b) e ren de let ki hir de té sét meg elõ zõ 5 év ben az ál lam -
ház tar tás bár mely al rend sze ré bõl fo lyó sí tott tá mo ga tást
a tá mo ga tá si szer zõ dés ben meg je lölt cél tól rész ben vagy
egész ben el té rõ cél ra hasz nál ta fel, vagy az zal nem szá -
molt el,

c) nem tett ele get va la mely, az el bí rá lást érin tõ jog sza -
bá lyi kö te le zett sé gé nek,

d) adós ság ren de zé si el já rás alatt áll,
e) ese dé kes sé vált és meg nem fi ze tett köz tar to zá sa van,

az Új Ma gyar or szág Vi dék fej lesz té si Prog ram, a Ha lá sza ti 
Ope ra tív Prog ram, az Eu ró pai Unió ál tal nyúj tott ag rár pi a -
ci tá mo ga tá sok, va la mint az Eu ró pai Unió ál tal nyúj tott
köz vet len ter me lõi tá mo ga tá sok ki vé te lé vel,

f) az e ren de let ben meg ha tá ro zott nyi lat ko za to kat nem
te szi meg, do ku men tu mo kat nem nyújt ja be, vagy a meg -
tett nyi lat ko za tát vissza von ja,

g) nem fe lel meg az Áht. 15.  §-ában meg ha tá ro zott ren -
de zett mun ka ügyi kap cso la tok kö ve tel mé nyé nek, vagy

h) nem tett ele get a min den ko ri zár szám adás ke re té ben
tör té nõ el szá mo lá si kö te le zett sé gé nek.

(6) Az Igaz ga tó ság az Áht. 64/B.  § (3) be kez dé sé nek
meg fe le lõ en meg vizs gál ja a tá mo ga tá si igényt, és az ere -
de ti pél dányt leg ké sõbb 2011. áp ri lis 29-ig to váb bít ja
a mi nisz ter nek.

(7) Az Igaz ga tó ság az igény lõ szá má ra – ha an nak
az Áht.-ban meg ha tá ro zott fel té te lei fenn áll nak – a hi á -

nyok pót lá sá ra leg fel jebb 5 na pos ha tár idõt ad hat. Az Igaz -
ga tó ság nem to váb bít ja a tá mo ga tá si igényt a mi nisz ter ré -
szé re, ha a tá mo ga tás igény lõ je a hi ány pót lás nak nem tesz
ele get, vagy azt nem meg fe le lõ en tel je sí ti, egy út tal er rõl
ér te sí ti az igény lõt és a mi nisz tert.

4. §

(1) A tá mo ga tás ban ré sze sü lõ igény lõk nek és a tá mo ga -
tá sok össze gé nek jegy zé két a mi nisz ter 2011. má jus 4-ig
utal vá nyo zás cél já ból meg kül di a he lyi ön kor mány za to -
kért fe le lõs mi nisz ter nek, és ez zel egy ide jû leg azt köz zé te -
szi a kor mány hon lap ján (www.kor many.hu) is.

(2) A tá mo ga tást a he lyi ön kor mány za to kért fe le lõs mi -
nisz ter utal vá nyo zá sa alap ján a Ma gyar Ál lam kincs tár fo -
lyó sít ja két egyen lõ rész let ben (2011. má jus 31-ig és 2011. 
jú li us 31-ig) az igény lõ költ ség ve té si el szá mo lá si szám lá -
já ra.

5. §

(1) Az igény lõ gon dos ko dik a ka pott tá mo ga tás fel hasz -
ná lá sá nak el kü lö ní tett és nap ra kész nyil ván tar tá sá ról,
a jog sza bály alap ján el len õr zés re fel jo go sí tott szer vek
meg ke re sé sé re az el len õr zés le foly ta tá sá hoz szük sé ges tá -
jé koz ta tás meg adá sá ról, va la mint az el len õr zés hez szük sé -
ges do ku men tu mok ren del ke zés re bo csá tá sá ról.

(2) Az igény lõ a tá mo ga tás ren del te tés sze rû fel hasz ná -
lá sá ról 2011. de cem ber 31-i for du ló nap pal, a zár szám adás
ke re té ben és rend je sze rint kö te les el szá mol ni. A tá mo ga -
tás nak a tárgy év de cem ber 31-én fel adat tal ter helt ma rad -
vá nyá val a tárgy évet kö ve tõ év jú ni us 30-ig kell el szá mol -
ni. A kö te le zett ség vál la lás sal nem ter helt ma rad vány ról
az igény lõ nek a he lyi ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz -
ter nél tárgy év no vem ber 30-áig a net tó fi nan szí ro zás rend -
je sze rint az Igaz ga tó sá gon ke resz tül le kell mon da nia és
ez zel egy ide jû leg er rõl tá jé koz tat nia kell a mi nisz tert is.
Ezt kö ve tõ en a fel nem hasz nált ma rad vány össze gét
a köz pon ti költ ség ve tés be vissza kell fi zet nie.

(3) A ki mu ta tott ada tok  valódiságát az egyes ön kor -
mány za tok nál, il let ve in téz mé nyek nél meg fe le lõ ana li ti -
kus nyil ván tar tá sok kal, szak mai do ku men tá ci ó val kell alá -
tá masz ta ni. A tá mo ga tás el szá mo lá sa so rán fi gye lem be
kell ven ni az elõ adó-mû vé sze ti szer ve ze tek be szá mo ló já -
nak for mai és tar tal mi kö ve tel mé nye i rõl, a be nyúj tá sá val
és el fo ga dá sá val kap cso la tos rész le tes sza bá lyok ról, to -
váb bá az el szá mol ha tó költ sé gek rõl  szóló 6/2010. (II. 4.)
OKM ren de let sza bá lya it.

(4) A tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sát hely szí ni el len õr zés
ke re té ben a mi nisz ter is el len õriz he ti.

(5) Ha az igény lõ a költ ség ve té si ren de le té ben e cél ra
sa ját for rás ból ter ve zett tá mo ga tá sát csök ken ti, az ere de ti
elõ irány zat és a tény le ge sen tel je sí tett sa ját tá mo ga tás után 
szá mí tott ze ne ka ri, ének ka ri mû köd te té si tá mo ga tás kü -
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lön bö ze té re nem jo go sult, kö te les azt a köz pon ti költ ség -
ve tés nek vissza utal ni.

(6) A tá mo ga tás nak a ked vez mé nye zett ál tal le vont
vagy át há rí tott adó val érin tett ré sze vissza fi ze té sé re a jo -
go su lat la nul igény be vett tá mo ga tás ra vo nat ko zó sza bá -
lyok al kal ma zan dók.

6. §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

Dr. Rét he lyi Mik lós s. k.,
nem ze ti erõ for rás mi nisz ter

A nem ze ti erõ for rás mi nisz ter 
14/2011. (IV. 7.) NEFMI ren de le te

a nyil vá nos ha szon köl csön zé sért a szer zõt meg il le tõ
díj meg ál la pí tá sá hoz és fel osz tá sá hoz szük sé ges

ada tok ról, va la mint az adat szol gál ta tás ra kö te le zett
nyil vá nos könyv tá rak ról

A szer zõi jog ról szó ló 1999. évi LXXVI. tör vény 112. §
(7) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, az egyes
mi nisz te rek, va la mint a Mi nisz ter el nök sé get ve ze tõ ál lam -
tit kár fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. ren de let 41. § j) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat -
kö röm ben el jár va, az egyes mi nisz te rek, va la mint a Mi -
nisz ter el nök sé get ve ze tõ ál lam tit kár fel adat- és ha tás kö ré -
rõl szó ló 212/2010. (VII. 1.) Korm. ren de let 12. § a) pont -
já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el já ró köz igaz ga tá si
és igaz ság ügyi mi nisz ter rel egyet ér tés ben a kö vet ke zõ ket
ren de lem el:

1. §

(1) A nyil vá nos könyv tá rak ban (a to váb bi ak ban:
könyv tár ban) ha szon köl csön zés út ján ter jesz tett (a to váb -
bi ak ban: köl csön zött), a szer zõi jog ról szó ló 1999. évi
LXXVI. tör vény (a to váb bi ak ban: Szjt.) 1. § (2) be kez dés
a) pont ja sze rin ti iro dal mi (pl. szép iro dal mi, szak iro dal mi,
tu do má nyos, pub li cisz ti kai) mû vek (a to váb bi ak ban:
köny vek) és az Szjt. 1. § (2) be kez dés e) pont ja sze rin ti,
kot tá ban rög zí tett ze ne mû vek (a to váb bi ak ban: kot ták)
köl csön zé se után a szer zõ ket meg il le tõ díj meg ál la pí tá sá -
hoz és fel osz tá sá hoz az e ren de let ben meg ha tá ro zot tak
sze rint fel kért könyv tá rak szol gál tat ják az ada to kat. 

(2) A köny vek és kot ták köl csön zé sé rõl adat szol gál ta -
tás ra fel kér he tõ könyv tá rak a (3) be kez dés ben fog lalt ki vé -
tel lel a kö vet ke zõk:

a) a me gyei könyv tá rak,
b) a fõ vá ro si ön kor mány zat ál tal fenn tar tott köz könyv tár,
c) a vá ro si könyv tá rak,
d) a köz sé gi könyv tá rak,
e) az ál la mi egye te mek könyv tá rai.
(3) Nem le het adat szol gál ta tó az a könyv tár, amely nem

ren del ke zik a szol gál ta tan dó ada to kat tar tal ma zó, szá mí tó -
gé pen ve ze tett nyil ván tar tás sal.

2. §

A nyil vá nos ha szon köl csön zé sért a szer zõt meg il le tõ díj 
meg ál la pí tá sá hoz és fel osz tá sá hoz szük sé ges ada tok a köl -
csön zött mû kö vet ke zõ ada tai: 

a) cí me,
b) szer zõ sé gi ada tai, 
c) meg je le né sé nek he lye,
d) ki adó já nak ne ve,
e) meg je le né sé nek éve,
f) ha van, ak kor a nem zet kö zi azo no sí tó szá ma, 
g) köl csön zé se i nek szá ma.

3. §

(1) Adat szol gál ta tás ra kö te le zett az a könyv tár, ame lyet
a díj meg ál la pí tá sá ra és fel osz tá sá ra jo go sult kö zös jog ke -
ze lõ szer ve zet (a to váb bi ak ban: kö zös jog ke ze lõ szer ve -
zet) a meg je lölt év re adat szol gál ta tás ra fel kér.

(2) A kö zös jog ke ze lõ szer ve zet adat szol gál ta tás ra fel -
kér min den év ben 1 fõ vá ro si ön kor mány zat ál tal fenn tar -
tott köz könyv tá rat, leg alább 2 me gyei, 3 vá ro si, 2 köz sé gi
és 2 egye te mi könyv tá rat. Éven te 20 könyv tár nál több nem 
kér he tõ fel adat szol gál ta tás ra. A fel ké rés ben meg kell je -
löl ni azo kat a hó na po kat, ame lyek re vo nat ko zó an az ada -
to kat szol gál tat ni kell.

(3) Az adat gyûj tés re vo nat ko zó fel ké rést az adat gyûj tés
kez de te elõtt leg alább 1 hó nap pal el kell kül de ni a könyv -
tár nak. 

4. §

(1) Az ada to kat az adat szol gál ta tás ra kö te le zett könyv -
tár szol gál tat ja a kö zös jog ke ze lõ szer ve zet és a kul tú rá ért
fe le lõs mi nisz ter szá má ra. 

(2) Az adat szol gál ta tás ra kö te le zett könyv tár a kö zös
jog ke ze lõ ál tal meg ha tá ro zott idõ tar tam alatt ke let ke zett
ada to kat az Szjt.-ben meg ha tá ro zott ha tár idõn be lül szol -
gál tat ja a kö zös jog ke ze lõ szer ve zet és a kul tú rá ért fe le lõs
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mi nisz ter szá má ra. Az adat szol gál ta tás for má tu mát az
adat szol gál ta tás ra kö te le zett könyv tár ál tal hasz nált szá -
mí tó gé pen ve ze tett nyil ván tar tás ha tá roz za meg.

5. §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 5. na pon lép ha -
tály ba. 

(2) A 2011. év re elõ írt adat gyûj tés re e ren de let ren del -
ke zé se it az zal az el té rés sel kell al kal maz ni, hogy az adat -
gyûj tés re fel kért könyv tár 2011. má jus 1. nap já tól kö te les
gyûj te ni az ada to kat. 

Dr. Rét he lyi Mik lós s. k.,
nem ze ti erõ for rás mi nisz ter

HATÁROZAT

A Kor mány 1098/2011. (IV. 15.) Korm. ha tá ro za ta
a Ma gyar Film tör té ne ti Fo tó gyûj te mény Ala pít vány

meg szün te té sé rõl

A Kor mány a Pol gá ri Tör vény könyv rõl szó ló 1959. évi
IV. tör vény 74/E. §-a, az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi
XXXVIII. tör vény és egyes kap cso ló dó tör vé nyek mó do -
sí tá sá ról szó ló 2006. évi LXV. tör vény 1. §-a, va la mint a
Kor mány ál tal ala pí tott köz ala pít vá nyok kal és ala pít vá -
nyok kal kap cso la tos idõ sze rû in téz ke dé sek rõl szó ló
1159/2010. (VII. 30.) Korm. ha tá ro zat ál tal elõ írt fe lül -
vizs gá la ti el já rás meg ál la pí tá sai alap ján szük sé ges in téz -
ke dé sek rõl szó ló 1316/2010. (XII. 27.) Korm. ha tá ro zat 4.
pont ja alap ján meg hoz za az aláb bi ha tá ro za tát:

1. A Kor mány az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi
XXXVIII. tör vény és egyes kap cso ló dó tör vé nyek mó do -
sí tá sá ról szó ló 2006. évi LXV. tör vény 1. § (6) be kez dé se
alap ján kez de mé nye zi a Ma gyar Film tör té ne ti Fo tó gyûj te -
mény Ala pít vány (a to váb bi ak ban: Ala pít vány) meg szün -
te té sét ar ra hi vat ko zás sal, hogy az Ala pít vány cél ja i nak
meg va ló sí tá sa, fel ada tá nak to váb bi el lá tá sa köz pon ti költ -
ség ve té si szerv ál tal ha té ko nyab ban meg va ló sít ha tó.

2. A Kor mány
a) fel ha tal maz za a nem ze ti erõ for rás mi nisz tert, hogy az

Ala pí tó ne vé ben ké rel mez ze a Fõ vá ro si Bí ró ság nál az Ala -
pít vány meg szün te té sét, kér je ké rel mé nek so ron kí vü li el -
bí rá lá sát, to váb bá a meg szün te tés kap csán fel me rü lõ kér -
dé sek ben az Ala pí tó ne vé ben el jár jon, és az en nek ér de ké -
ben szük sé ges in téz ke dé se ket meg te gye;

b) meg bíz za a nem ze ti erõ for rás mi nisz tert és a köz igaz -
ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz tert va gyon el szá mo ló, könyv -
vizs gá ló, va la mint az át adás-át vé te li el já rás ban köz re mû -
kö dõ sze mé lyek ki je lö lé sé re;

c) egyet ért az zal, hogy a meg szûnt Ala pít vány fel ada ta it 
– ide ért ve az Ala pít vány meg szû né se kor fenn ál ló kö te le -
zett sé ge i ért va ló helyt ál lást és fenn ál ló jo ga i nak ér vé nye -
sí té sét is – az Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár lás sa el, va la -
mint fel hív ja a nem ze ti erõ for rás mi nisz tert, hogy a köz -
igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz ter be vo ná sá val te gye
meg az en nek ér de ké ben szük sé ges in téz ke dé se ket.

Fe le lõs: nem ze ti erõ for rás mi nisz ter

köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz ter 

Ha tár idõ: azon nal

3. A meg szû nés nap já val mint mér leg for du ló nap pal az
Ala pít vány el ké szí ti a szám vi te li tör vény sze rin ti egyes
egyéb szer ve ze tek be szá mo ló ké szí té si és könyv ve ze té si
kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról szó ló 224/2000.
(XII. 19.) Korm. ren de let 6. §-a sze rin ti be szá mo ló ját.

4. A meg szû nést kö ve tõ en az Ala pít vány va gyo ná nak
szám ba vé te lé re és a hi te le zõk ki elé gí té sé re – az Ala pít -
vány va gyo na ér té ke ere jé ig –, va la mint a meg szû nõ Ala -
pít vány ira ta i nak jog sza bály sze rint kö te le zõ õr zé sé re az
Or szá gos Szé ché nyi Könyv tá rat je lö li ki. Az Ala pít vány
hi te le zõk ki elé gí té se után fenn ma radt va gyo nát – ide ért ve
a va gyo ni ér té kû jo go kat – a Kor mány az Or szá gos Szé -
ché nyi Könyv tár tá mo ga tá sá ra for dít ja, amely va gyont az
Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár egyéb be vé tel ként szá mol ja 
el, és kö te les azt a 2. pont sze rin ti cé lok ra for dí ta ni.

Fe le lõs: nem ze ti erõ for rás mi nisz ter

köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz ter 

Ha tár idõ: a bí ró sá gi tör lést kö ve tõ en azon nal

5. A Kor mány fel hív ja a nem ze ti erõ for rás mi nisz tert,
hogy az Ala pít vány meg szün te té sé rõl és a 4. pont ban fog -
lalt in téz ke dé sek rõl a nyil vá nos sá got köz le mény ben tá jé -
koz tas sa.

Fe le lõs: nem ze ti erõ for rás mi nisz ter

Ha tár idõ: a bí ró sá gi tör lést kö ve tõ en azon nal

6. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te lét kö ve tõ na pon lép ha tályba.

Or bán Vik tor s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Kor mány 1099/2011. (IV. 15.) Korm. ha tá ro za ta
a Bu da pes ti Né met Is ko la Ala pít vány Ala pí tó

Ok ira tá nak mó do sí tá sá ról

A Kor mány a Pol gá ri Tör vény könyv rõl szó ló 1959. évi
IV. tör vény 74/B. § (5) be kez dé se, az ál lam ház tar tás ról
szó ló 1992. évi XXXVIII. tör vény és egyes kap cso ló dó
tör vé nyek mó do sí tá sá ról szó ló 2006. évi LXV. tör vény
1. § (2) be kez dé se, va la mint a Kor mány ál tal ala pí tott köz -
ala pít vá nyok kal és ala pít vá nyok kal kap cso la tos idõ sze rû
in téz ke dé sek rõl szó ló 1159/2010. (VII. 30.) Korm. ha tá ro -
zat ál tal elõ írt fe lül vizs gá la ti el já rás meg ál la pí tá sai alap ján 
szük sé ges in téz ke dé sek rõl szó ló 1316/2010. (XII. 27.)
Korm. ha tá ro zat 10. pont ja alap ján meg hoz za az aláb bi ha -
tá ro za tát:

1. A Kor mány
a) hoz zá já rul a Bu da pes ti Né met Is ko la Ala pít vány

(a to váb bi ak ban: Ala pít vány) ala pí tó ok ira tá nak (a to váb -
bi ak ban: ala pí tó ok irat) a mel lé kelt tar ta lom sze rin ti mó -
do sí tá sá hoz, és az ala pí tó ok irat egy sé ges szer ke zet be fog -
lalt szö ve gé nek meg ál la pí tá sá hoz;

b) fel ha tal maz za a nem ze ti erõ for rás mi nisz tert, hogy az 
ala pí tó ok irat nak a mel lék let sze rin ti mó do sí tá sa ér de ké -
ben az Ala pít vány társ ala pí tó i val meg ál la pod jon, egy ben
tu do má sul ve szi, hogy az Ala pít vány ke ze lõ szer vé ben, il -
let ve fel ügye lõ bi zott sá gá ban a Bu da pest Fõ vá ros Ön kor -
mány zat ál tal de le gált 1-1 tag sze mé lye a ké sõb bi ek ben
ke rül meg ál la pí tás ra;

c) fel hív ja a nem ze ti erõ for rás mi nisz tert, hogy a köz -
igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz ter be vo ná sá val az egy sé -
ges szer ke zet be fog lalt ala pí tó ok irat alá írá sa tár gyá ban,
va la mint az ala pí tó ok irat mó do sí tá sá nak bí ró sá gi nyil ván -
tar tás ba vé te le irán ti el já rás ban el jár jon.

Fe le lõs: nem ze ti erõ for rás mi nisz ter
köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: azon nal

2. A Kor mány fel hív ja a nem ze ti erõ for rás mi nisz tert és
a köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz tert, hogy az Ala pít -
vány mó do sí tott, egy sé ges szer ke zet be fog lalt ala pí tó ok -
ira tát a bí ró sá gi nyil ván tar tás ba vé telt kö ve tõ en a Ma gyar
Köz löny mel lék le te ként ki adott Hi va ta los Ér te sí tõ ben
köz zé te gye.

Fe le lõs: nem ze ti erõ for rás mi nisz ter
köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: a bí ró ság ha tá ro za tá nak jog erõ re 
emel ke dé sét kö ve tõ en azon nal

3. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te lét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

Or bán Vik tor s. k.,
mi nisz ter el nök

A köz tár sa sá gi el nök 
90/2011. (IV. 12.) KE ha tá ro za ta

rek to ri meg bí zás ról

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dés i) pont já ban meg ál la -
pí tott jog kö röm ben, a fel sõ ok ta tás ról szó ló 2005. évi
CXXXIX. tör vény 100. §-ának a) pont ja alap ján, a fenn -
tar tó val egyet ér tés ben, a nem ze ti erõ for rás mi nisz ter ja -
vas la tá ra az And rás sy Gyu la Bu da pes ti Né met Nyel vû
Egye te men

Dr. Ma sát And rás egye te mi ta nárt
2011. már ci us 15-tõl 2014. már ci us 14-ig ter je dõ idõ tar -

tam ra

meg bí zom a rek to ri fel ada tok to váb bi el lá tá sá val.

Bu da pest, 2011. már ci us 11.

Schmitt Pál s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2011. már ci us 16.

Rét he lyi Mik lós s. k.,
nem ze ti erõ for rás mi nisz ter

KEH ügy szám: IV-3/01318/2011.
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KÖZLEMÉNY

Pá lyá za ti fel hí vás fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ve ze tõi és oktatói ál lás he lye i nek betöltésére

A pá lyá za tok be nyúj tá sá val és köz zé té te lé vel – így kü lö nö sen a be nyúj tá si ha tár idõk kel, a pá lyá za tok hoz kö te le zõ en
elõ írt fel té te lek kel és a be nyúj tan dó mel lék le tek kel – kap cso la tos ren del ke zé se ket a fel sõ ok ta tás ról szó ló 2005. évi
CXXXIX. tör vény, a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény, va la mint az e tör vény vég re haj tá -
sá ról és a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ben tör té nõ fog lal koz ta tás egyes kér dé se i rõl szó ló 53/2006. (III. 14.) Korm. ren de let
tar tal maz za.

A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM
pá lyá za tot hir det a
KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR
Ope rá ció ku ta tás és Ak tu á ri us tu do má nyok Tan szék
tel jes mun ka idõ ben fog lal koz ta tott egye te mi do cen si mun ka kö ré nek be töl té sé re

A ki ne ve zés re ke rü lõ egye te mi do cens ok ta tá si fel ada tai:
–  a Biz to sí tá si és pénz ügyi ma te ma ti ka mes ter sza kon kur zu sok tar tá sa, kü lö nös te kin tet tel a Biz to sí tá si szer zõ dé sek

pénz ügyi elem zé se és a Biz to sí tá si mo del lek a köz gaz da ság tan ban cí mû tár gyak ra;
–  ok ta tás a több vál to zós adat elem zés té ma kö ré ben alap- és mes ter szin ten egy aránt;
–  szük ség ese tén ope rá ció ku ta tá si alap tár gyak ok ta tá sa;
–  ba che lor- és mes ter szin tû tan tár gyak hoz kap cso ló dó an tan anyag fej lesz tés ön ál ló an, il let ve a tan szé ki kol lé gák kal

együtt mû köd ve;
–  rész vé tel a tan szé ken a TDK-t, il let ve dip lo ma mun kát író hall ga tók té ma ve ze té sé ben.

A ki ne ve zés re ke rü lõ egye te mi do cens ku ta tá si, il let ve ku ta tás szer ve zé si fel ada tai:
–  pá lyá za ti te vé keny ség és rész vé tel a tan szék ha zai és nem zet kö zi ku ta tá sa i ban;
–  je len kell len nie a ha zai és nem zet kö zi tu do má nyos élet ben (fo lyó ira tok ban, il let ve ki ad vá nyok ban va ló  publiká -

ciók és tu do má nyos kon fe ren ci á kon va ló rész vé tel).

A pá lyá zó val szem ben tá masz tott kö ve tel mé nyek:
Pá lyá za tot azon tel jes mun ka idõ ben, köz al kal ma zot ti jog vi szony ban fog lal koz ta tott ok ta tók nyújt hat nak be, akik ren -

del kez nek:
–  leg alább öt éve szer zett PhD tu do má nyos fo ko zat tal,
–  leg alább nyolc éves fel sõ ok ta tá si ok ta tói és ku ta tá si ta pasz ta lat tal,
–  szé les kö rû ok ta tá si ta pasz ta la ta van a fel sõ ok ta tás ban ma gyar nyel ven az ak tu á ri us szak má hoz köt he tõ ma te ma ti -

kai, sta tisz ti kai és köz gaz da sá gi mo del le zés té ma kö rök ben, va la mint több vál to zós adat elem zés té má ban,
–  ope rá ció ku ta tás tár gyak ban is ren del ke zik ok ta tá si ta pasz ta lat tal,
–  ku ta tá si gya kor lat tal és pub li ká ci ók kal ren del ke zik mind az ope rá ció ku ta tás, mind az ak tu á ri us tu do má nyok hoz

köt he tõ té mák ban,
–  ké pes új tan tár gyak, tan anya gok ki dol go zá sá ra,
–  ren del ke zik leg alább kö zép fo kú an gol nyelv vizs gá val,
–  pub li ká ci ók ál tal bi zo nyí tot tan je len van a ha zai és nem zet kö zi tu do má nyos élet ben.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je lent, ha a pá lyá zó ren del ke zik:
–  pá lyá za ti té ma ve ze tés ben szer zett ta pasz ta lat tal,
–  kon fe ren cia-elõ adást tart an gol nyel ven,
–  ok ta tás szer ve zé si, tan tárgy fej lesz té si, tárgy fe le lõ si ta pasz ta lat tal és gya kor lat tal,
–  a biz to sí tá si szak te rü le ten meg le võ tu do má nyos kap cso la tok kal.

Az egye te mi do cen si ki ne ve zés ha tá ro zat lan idõ re szól.
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A pá lyá zat ra vo nat ko zó ál ta lá nos tud ni va lók:
A pá lyá zó nak meg kell fe lel nie a fel sõ ok ta tás ról szó ló 2005. évi CXXXIX. tör vény ben és a Bu da pes ti Cor vi nus Egye -

tem „Fog lal koz ta tá si Kö ve tel mény rend szer” Fog lal koz ta tá si Sza bály za tá ban fog lalt fel té te lek nek (Szer ve ze ti és Mû kö -
dé si Sza bály zat II/1.) és a ka ri sza bály za tok ban rög zí tett fel té te lek nek. A pá lyá za tok el bí rá lá sa a tör vé nyi elõ írás és a Bu -
da pes ti Co rvi nus Egye tem sza bály za tai sze rint tör té nik a pá lyá za tok be nyúj tá sát kö ve tõ 90 na pon be lül.

Az egye te mi do cen si pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
–  a pá lyá zó rész le tes szak mai, tu do má nyos te vé keny sé gét tar tal ma zó ma gyar nyel vû élet raj zát, amely ben ki tér ed di gi 

szak mai, ok ta tói és tu do má nyos mun ká já ra, ku ta tá si te vé keny sé gé re, el ért ered mé nye i re, szak mai szer ve ze tek ben vég -
zett mun ká já nak is mer te té sé re, szak mai dí ja i ra,

–  ha zai és nem zet kö zi szer ve ze tek ben vég zett te vé keny sé gé nek le írá sát, a nem zet kö zi tu do má nyos élet ben va ló rész -
vé te lét, pub li ká ci ós te vé keny sé gé nek is mer te té sét,

–  a tan szék ál tal mû velt tu do mány te rü let ok ta tá sá nak fej lesz té sé re és ku ta tá sá ra vo nat ko zó el kép ze lé se it,
–  a pá lyá zó je len leg mun ka he lyé nek meg ne ve zé sét, be osz tá sát, mun ka kö ri be so ro lá sát.

Az ok ta tói pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell:
–  egye te mi vég zett sé get, tu do má nyos fo ko za tot, ide gen nyelv-is me re tet, egyéb szak mai ké pe sí tést ta nú sí tó ok irat ma -

gyar nyel vû – hi te le sí tett – má so la tát, kül sõ pá lyá zó ese té ben – köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett – má so la tát,
–  szak mai pub li ká ci ós jegy zé ket, tu do má nyos kon fe ren ci á kon tar tott elõ adá sok jegy zé két, je len tõ sebb kül föl di ta -

nul mány utak fel so ro lá sát,
–  pá lyá za ti je lent ke zé si és adat la pot, sze mé lyi adat la pot (a pá lyá za ti anyag tól el kü lö ní tet ten, 1 pél dány ban),
–  tudo má nyos te vé keny ség nyil ván tar tá sá hoz szük sé ges adat la pot,
–  3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
–  a pá lyá zó nyi lat ko za tát ar ról, hogy hoz zá já rul pá lyá za ti anya gá nak meg is me ré sé hez, va la mint a BCE hon lap ján va -

ló köz zé té tel hez – a vo nat ko zó jog sza bály és az egye te mi sza bá lyok sze rint az er re jo go sult bi zott sá gok, vé le mé nye zõ és
dön tést ho zó tes tü le tek ré szé re,

–  nyi lat ko za tot az egye te men kí vül fenn ál ló mun ka vi szo nyá ról, köz al kal ma zot ti/köz tiszt vi se lõi jog vi szo nya i ról,
mun ka vég zés re irá nyu ló egyéb jog vi szo nya i ról, azok tar tal má ról és idõ be li be ha tá rolt sá gá ról,

–  min den olyan ok ira tot, ame lyet a pá lyá zó a pá lyá zat el bí rá lá sa szem pont já ból fon tos nak tart.

A pá lyá zat nak a Nem ze ti Köz igaz ga tá si In té zet hon lap ján va ló köz zé té tel tõl szá mí tott 30 na pon be lül kell a Bu da pes ti 
Cor vi nus Egye tem rek to rá nak cí mez ve be ér kez nie (sze mé lyes be nyúj tás ese té ben mun ka idõ ben az egye tem Hu mán Erõ -
for rás Iro da ré szé re – be kö tött vagy be fû zött for má ban tar ta lom jegy zék sze rin ti össze ál lí tás ban – 1 ere de ti és 3 má so la ti
pél dány ban. A pá lyá zat be nyúj tá sá val egy ide jû leg a pá lyá za ti anya got (egy fájl ban) – a vég zett sé get iga zo ló ok le ve lek
és az er köl csi bi zo nyít vány ki vé te lé vel – ma ria.czin ger@uni cor vi nus.hu elekt ro ni kus cím re is meg kell kül de ni.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban rész le tes szak mai fel vi lá go sí tást a Köz gaz da ság tu do má nyi Kar Dé ká ni Hi va ta la (te le fon:
482-5274) ad, egyéb a pá lyá zat össze ál lí tá sá val és be nyúj tá sá val kap cso la tos in for má ció, az elõ írt mel lék le tek a fen ti
e-ma il cí men, il le tõ leg a 482-7123 te le fon szá mon kér he tõk.

A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM
pá lyá za tot hir det a
KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR
Biz to sí tá si Ok ta tó és Ku ta tó Csoport
tel jes mun ka idõ ben fog lal koz ta tott egye te mi do cen si mun ka körének be töl té sé re

A ki ne ve zés re ke rü lõ egye te mi do cens ok ta tá si fel ada tai:
–  a Vál la la ti pénz ügyek és Be fek te té sek ok ta tá sa a poszt gra du á lis ak tu á ri us kép zés ben,
–  a Több vál to zós adat elem zés és Több vál to zós sta tisz ti kai mo del le zés ok ta tá sa az alap és a mes ter kép zés ben,
–  az Ad van ced Sta tis ti cal Met hods c. tárgy an gol nyel ven tör té nõ ok ta tá si nap pa li kép zés ben,
– ba che lor- és mes ter szin tû tan tár gyak hoz kap cso ló dó an tan anyag fej lesz tés ön ál ló an, il let ve a tan szé ki kol lé gák kal

együtt mû köd ve,
– rész vé tel a tan szé ken a TDK-t, il let ve dip lo ma mun kát író hall ga tók té ma ve ze té sé ben.
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A ki ne ve zen dõ egye te mi do cens ku ta tá si, il let ve ku ta tás szer ve zé si fel ada tai:
– pá lyá za ti te vé keny ség és rész vé tel a tan szék ha zai és nem zet kö zi ku ta tás ban;
– több éves ki ma gas ló ku ta tá si gya kor lat tal kell ren del kez nie a biz to sí tók és ban kok együtt mû kö dé sé nek koc ká za ti

ha tá sai, a biz to sí tók szol ven cia-mo del le zé se és a nyug díj rend szer té má já ban;
– je len kell len nie a ha zai és nem zet kö zi tu do má nyos élet ben (fo lyó ira tok ban, il let ve ki ad vá nyok ban va ló publiká -

ciók és tu do má nyos kon fe ren ci á kon va ló rész vé tel);
– ké pes nek kell len nie új tan tár gyak, tan anya gok ki dol go zá sá ra;
– ké pes nek kell len nie nem zet kö zi tu do má nyos pro jekt ben va ló ak tív rész vé tel re.

A pá lyá zó val szem ben tá masz tott kö ve tel mé nyek:
Pá lyá za tot azon tel jes mun ka idõ ben, köz al kal ma zot ti jog vi szony ban fog lal koz ta tott ok ta tók nyújt hat nak be, akik ren -

del kez nek:
– szak köz gaz dász (ak tu á ri us sza kon) szak kép zett ség gel,
– leg alább öt éve meg szer zett PhD tu do má nyos fo ko zat tal,
– leg alább nyolc éves fel sõ ok ta tá si ok ta tói és ku ta tá si ta pasz ta lat tal,
– szé les kö rû ok ta tá si ta pasz ta lat tal a fel sõ ok ta tás ban, ma gyar nyel ven az élet biz to sí tás, be fek te té sek, vál la la ti pénz -

ügyek, több vál to zós adat elem zés té má já ban, an gol nyel ven pe dig pénz ügyes több vál to zós adat elem zés té má ban,
– ku ta tá si gya kor lat tal és pub li ká ci ók kal ren del ke zik a biz to sí tók szol ven cia-mo del le zé se, a pénz ügyi kong lo me rá tu -

mok koc ká za tai és a nyug díj rend szer té má já ban,
– pub li ká ci ók ál tal bi zo nyí tot tan je len kell hogy le gyen a ha zai és nem zet kö zi tu do má nyos élet ben,
– ren del ke zik fel sõ fo kú ál ta lá nos és szak mai (köz gaz da sá gi szak nyel vi) an gol nyelv vizs gá val.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je lent, ha a pá lyá zó ren del ke zik:
– fel sõ fo kú vagy kö zép fo kú né met és/vagy fran cia nyelv vizs gá val,
– kül föl di egye te men köz gaz da sá gi kép zés ben szer zett dip lo má val,
– pá lyá za ti té ma ve ze tés ben szer zett ta pasz ta lat tal,
– ok ta tás szer ve zé si, tan tárgy fej lesz té si, tárgy fe le lõ si ta pasz ta lat tal és gya kor lat tal,
– a biz to sí tá si szak te rü le ten meg lé võ tu do má nyos kap cso la tok kal,
– kon fe ren cia-elõ adást tart an gol és né met nyel ven,
– ok ta tá si gya kor la ta van adat bá zis-ke ze lé si is me re tek té má já ban.

Az egye te mi do cen si ki ne ve zés ha tá ro zat lan idõ re szól.

A pá lyá zat ra vo nat ko zó ál ta lá nos tud ni va lók:
A pá lyá zó nak meg kell fe lel nie a fel sõ ok ta tás ról szó ló 2005. évi CXXXIX. tör vény ben és a Bu da pes ti Cor vi nus Egye -

tem „Fog lal koz ta tá si Kö ve tel mény rend szer” Fog lal koz ta tá si Sza bály za tá ban fog lalt fel té te lek nek (Szer ve ze ti és Mû kö -
dé si Sza bály zat II/1.) és a ka ri sza bály za tok ban rög zí tett fel té te lek nek. A pá lyá za tok el bí rá lá sa a tör vé nyi elõ írás és a Bu -
da pes ti Cor vi nus Egye tem sza bály za tai sze rint tör té nik a pá lyá za tok be nyúj tá sát kö ve tõ 90 na pon belül.

Az egye te mi do cen si pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
– a pá lyá zó rész le tes szak mai, tu do má nyos te vé keny sé gét tar tal ma zó, ma gyar nyel vû élet raj zát, mely ben ki tér ed di gi

szak mai, ok ta tói és tu do má nyos mun ká já ra, ku ta tá si te vé keny sé gé re, el ért ered mé nye i re, szak mai szer ve ze tek ben vég -
zett mun ká já nak is mer te té sé re, szak mai dí ja i ra,

– ha zai és nem zet kö zi szer ve ze tek ben vég zett te vé keny sé gé nek le írá sát, a nem zet kö zi tu do má nyos élet ben va ló rész -
vé te lét, pub li ká ci ós te vé keny sé gé nek is mer te té sét,

– a tan szék ál tal mû velt tu do mány te rü let ok ta tá sá nak fej lesz té sé re és ku ta tá sá ra vo nat ko zó el kép ze lé se it,
– a pá lyá zó je len le gi mun ka he lyé nek meg ne ve zé sét, be osz tá sát, mun ka kö ri be so ro lá sát.

Az ok ta tói pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell:
– az egye te mi vég zett sé get, tu do má nyos fo ko za tot, ide gen nyelv-is me re tet, egyéb szak mai ké pe sí tést ta nú sí tó ok irat

ma gyar nyel vû – hi te le sí tett – má so la tát, kül sõ pá lyá zó ese té ben – köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett – má so la tát,
– szak mai pub li ká ci ós jegy zé ket, tu do má nyos kon fe ren ci á kon tar tott elõ adá sok jegy zé két, je len tõ sebb kül föl di ta -

nul mány utak fel so ro lá sát,
– pá lyá za ti je lent ke zé si és adat la pot, sze mé lyi adat la pot (a pá lyá za ti anyag tól el kü lö ní tet ten, 1 pél dány ban),
– tu do má nyos te vé keny ség nyil ván tar tá sá hoz szük sé ges adat la pot,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
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– a pá lyá zó nyi lat ko za tát ar ról, hogy hoz zá já rul pá lyá za ti anya gá nak meg is me ré sé hez, va la mint a BCE hon lap ján
 való köz zé té tel hez – a vo nat ko zó jog sza bály és az egye te mi sza bá lyok sze rint – az er re jo go sult bi zott sá gok, vé le mé nye -
zõ és dön tést ho zó tes tü le tek ré szé re,

– nyi lat ko za tot az egye te men kí vül fenn ál ló mun ka vi szo nyá ról, köz al kal ma zot ti/köz tiszt vi se lõi jog vi szo nya i ról,
mun ka vég zés re irá nyu ló egyéb jog vi szo nya i ról, azok tar tal má ról és idõ be li be ha tá rolt sá gá ról,

– min den olyan ok ira tot, ame lyet a pá lyá zó a pá lyá zat el bí rá lá sa szem pont já ból fon tos nak tart.

A pá lyá zat nak a Nem ze ti Köz igaz ga tá si In té zet hon lap ján va ló köz zé té te lé tõl szá mí tott 30 na pon be lül kell a Bu da -
pes ti Cor vi nus Egye tem rek to rá nak cí mez ve be ér kez nie (sze mé lyes be nyúj tás ese té ben mun ka idõ ben az egye tem
 Humán Erõ for rás Iro da ré szé re – be kö tött vagy fû zött for má ban, tar ta lom jegy zék sze rin ti össze ál lí tás ban – 1 ere de ti és
3 má so la ti pél dány ban. A pá lyá zat be nyúj tá sá val egy ide jû leg a pá lyá za ti anya got (egy fájl ban) – a vég zett sé get iga zo ló
ok le ve lek és az er köl csi bi zo nyít ványt ki vé te lé vel – ma ria.czin ger@uni cor vi nus.hu elekt ro ni kus cím re is meg kell kül -
de ni.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban rész le tes szak mai fel vi lá go sí tást a Köz gaz da ság tu do má nyi Kar Dé ká ni Hi va ta la (te le fon:
482-5274) ad, egyéb, a pá lyá zat össze ál lí tá sá val és be nyúj tá sá val kap cso la tos in for má ció, az elõ írt mel lék le tek a fen ti
e-ma il cí men, il le tõ leg a 482-7123-as te le fon szá mon kér he tõk.

Dr. Mé szá ros Ta más s. k.,
rek tor

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM
pá lyá za tot hir det
ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK
Al kot mány jo gi Tan szé kén
tan szék ve ze tõi ál lás be töl té sé re

A tan szék ve ze tõ fel adat kö ré be tar to zik: az ok ta tó-, tu do má nyos és di ák kö ri te vé keny ség szer ve zé se, irá nyí tá sa és fej -
lesz té se, a szak tár gyak ok ta tá sa (elõ adás, sze mi ná ri um, il let ve spe ci ál kol lé gi um tar tá sa), szak dol go za tok irá nyí tá sa, a
ha zai és nem zet kö zi társ in té ze tek kel, ku ta tó mû he lyek kel va ló kap cso lat tar tás.

Fi gye lem mel kí sé ri és el len õr zi a hoz zá be osz tott ok ta tók és más fog lal koz ta tot tak mun ká ját, ku ta tá si te vé keny sé gét.
Gon dos ko dik a tan szé ki tan terv fo lya ma tos egyez te té sé rõl, a tan ter vi kö ve tel mé nyek be tar tá sá ról, a tan ren di kö te le zett -
sé gek tan szék ál ta li tel je sí té sé rõl, az ok ta tott tan tár gyak tu do má nyos mû ve lé sé rõl. A tan szék gaz dál ko dá sá nak, ügy vi te -
lé nek irá nyí tá sa, el len õr zé se.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– jo gász egye te mi vég zett ség,
– PhD fo ko zat, ha bi li tá ció,
– leg alább 10 éves egye te mi ok ta tói ta pasz ta lat az al kot mány jog ok ta tá sá ban,
– élõ ide gen nyelv bõl leg alább két kö zép fo kú nyelv vizs ga,
– szá mot te võ pub li ká ci ós te vé keny ség,
– al kal mas ság a tan szék ok ta tá si, tu do má nyos, igaz ga tá si te vé keny sé gé nek irá nyí tá sá ra,
– az egye tem mel lé te sí tett tel jes mun ka ide jû (fõ ál lá sú) mun ka jog vi szony,
– az Egye tem Kül de tés nyi lat ko za tá ban meg fo gal ma zott szel le mi ség el fo ga dá sa.

A tan szék ve ze tõi meg bí zás ha tá ro zott idõ re, leg fel jebb 4 év re szól.

A pá lyá zat hoz mel lé ke len dõ do ku men tu mok:
– szak mai ön élet rajz,
– ok ta tói, tu do má nyos, szak mai mun ká já nak és ered mé nye i nek be mu ta tá sa,
– egye te mi dip lo ma, tu do má nyos mi nõ sí tõ ok le ve lek, nyelv vizs ga-bi zo nyít vá nyok má so la ta,
– nem in téz mé nyi mun ka vál la ló ese tén há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány,
– nyi lat ko zat ar ról, hogy a pá lyá zó hoz zá já rul ah hoz, hogy a pá lyá za ti anya gát a pá lyá zat el bí rá lá sá ban részt ve võ

sze mé lyek meg is mer hes sék,
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– nyi lat ko zat ar ról, hogy a pá lyá zó vál lal ja, hogy a meg bí za tás el nye ré se ese tén tel jes mun ka idõs, fõ ál lá sú mun ka vi -
szonyt lé te sít az Egye tem mel, és az ok ta tói nyi lat ko za tá ban [a 2005. évi CXXXIX. tör vény 84. § (5) be kez dé sé ben fog -
lal tak sze rint] az Egye te met je lö li meg, mint a tu do má nyos cé lú tá mo ga tás ked vez mé nye zett jét.

Bé re zés jog sza bály és az egye te mi sza bály za tok sze rint.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak he lye: a Ká ro li Gás pár Re for má tus Egye tem Rek to ri Hi va ta la, 1091 Bu da pest, Kál vin tér 9.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny ben va ló meg je le nés tõl szá mí tott 15 nap.
A pá lyá zat el bí rá lá sa a be nyúj tás ha tár ide jé tõl szá mí tott 60 na pon be lül tör té nik.

Prof. Dr. Bal la Pé ter s. k.,
mb. rek tor

A MOZGÁSSÉRTÜLTEK PETÕ ANDRÁS NEVELÕKÉPZÕ ÉS NEVELÕINTÉZETÉNEK
(1125 Bu da pest, Kút völ gyi út 6.)
rek to ra pá lyá za tot hir det
A HUMÁNTUDOMÁNYI INTÉZET
Pe da gó gia és Pszi cho ló gia In té ze ti Tan szék re
ad junk tu si mun ka kör be töl té sé re

A mun ka kör 2011. szep tem ber 1-jé tõl ha tá ro zott idõ re (4 év re) szól.

Ál ta lá nos fel té te lek:
A pá lyá zó nak meg kell fe lel nie a több ször mó do sí tott 2005. évi CXXXIX. tör vény nem ál la mi fel sõ ok ta tá si in téz mé -

nyek re vo nat ko zó és az MPANNI SzMSz-ének Fog lal koz ta tá si, ok ta tói és ku ta tói kö ve tel mény rend sze ré ben meg ha tá ro -
zott fel té te lek nek.

A ki ne ve zen dõ ad junk tus fel ada ta:
– ve gyen részt tan szé ke ne ve lé si, ok ta tá si és kép zé si fel ada ta i nak el lá tá sá ban,
– az el mé le ti kép zés te rü le tén le gyen ké pes a pszi cho ló gia tárgy kö ré be tar to zó tár gyak (Be ve ze tés a pszi cho ló gi á ba,

Szo ci ál pszi cho ló gia, Sze mé lyi ségp szi cho ló gia, Sze mé lyi ség fej lõ dé si za va rok gyer mek kor ban, A fel nõtt és idõs kor
pszi cho ló gi á ja, gya kor la ti tár gyak) ok ta tá sá ra és el lá tá sá ra,

– szer vez ze a rá bí zott te rü le te ken a fõ is ko lai ne ve lõ-ok ta tó mun kát,
– vé gez ze szak te rü le tén a tan anyag tar tal mi és mód szer ta ni kor sze rû sí té sét,
– vál lal koz zon jegy ze tek, tan köny vek, szak cik kek írá sá ra szer zõ ként és társ szer zõ ként,
– vé gez zen tu do má nyos ku ta tó mun kát és se gít se tan szé ke és a Hu mán tu do má nyi In té zet tu do má nyos mun ká ját,
– tö re ked jen szin te ti zá ló ered mé nyek el éré sé re, és pub li kál ja azo kat a kon duk tív pe da gó gia szol gá la tá ban.

A pá lyá zó ren del kez zék egye te mi pszi cho ló gu si dip lo má val és dok to ri (PhD) fo ko zat tal. Ren del kez zék kli ni kai vagy
ta nács adó szak pszi cho ló gi ai szak vizs gá val és leg alább 5 év szak mai gya kor lat tal.

Elõnyt él vez:
– aki ren del ke zik is me re tek kel a fel sõ ok ta tás ban zaj ló ér de mi fo lya ma tok ról,
– aki ren del ke zik mód szer-spe ci fi kus pszi cho te rá pi ás kép zett ség gel.

A pá lyá zat tar tal maz za a pá lyá zó:
– rö vid szak mai ön élet raj zát,
– szak mai, ok ta tá si és ku ta tá si-tu do má nyos mun ká ját,
– ide gen nyelv-tu dá sát, szak mai dí ja it,
– szak mai és ku ta tá si jö võ be li ter ve it.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– rész le tes szak mai ön élet raj zot,
– tu do má nyos és szak mai te vé keny sé gek lis tá ját,
– pub li ká ci ós jegy zé ket,
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– szak mai és ku ta tá si ter ve ket,
– szak kép zett sé get, a dok to ri (PhD) fo ko zat meg szer zé sét iga zo ló ha tá ro za tot, ide gen nyelv-tu dást ta nú sí tó ok irat má -

so la tát,
– ér vé nyes ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít ványt,
– nyi lat ko za tot ar ról, hogy a pá lyá zat anya gá ba az adat vé del mi tör vény nek meg fe le lõ en és az MPANNI Szer ve ze ti és 

Mû kö dé si Sza bály za ta sze rint a ki ne ve zés sel kap cso lat ban vé le mé nye zé si jog gal ren del ke zõk be te kint het nek.

A pá lyá za tot és mel lék le te it há rom pél dány ban, az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny ben tör té nõ meg je le nés tõl szá mí tott
30 na pon be lül kell az MPANNI Hu mán erõ for rás Gaz dál ko dás Osz tá lyá ra be nyúj ta ni, cím: 1539 Bu da pest, Pf. 683.

A bo rí té kon fel kell tün tet ni: „Pá lyá zat az MPANNI ad junk tu si ál lá sá ra a Hu mán tu do má nyi In té zet Pe da gó gi ai és
Pszi cho ló gi ai In té ze ti Tan szék re”.

A pá lyá zat el bí rá lá si ha tár ide je: a be nyúj tás ha tár ide jé tõl szá mí tott 30 nap.
Az el bí rá lás ered mé nyé rõl írás ban tá jé koz tat juk a pá lyá zót.
To váb bi in for má ció: zse be@pe to.hu

A MOZGÁSSÉRTÜLTEK PETÕ ANDRÁS NEVELÕKÉPZÕ ÉS NEVELÕINTÉZETÉNEK
(1125 Bu da pest, Kút völ gyi út 6.)
rek to ra pá lyá za tot hir det
A HUMÁNTUDOMÁNYI INTÉZET
Mû velt ség te rü le tek és Mód szer ta nuk In té ze ti Tan szék re
fõ ál lá sú ad junk tu si mun ka kör be töl té sé re

A mun ka kör 2011. szep tem ber 1-jé tõl ha tá ro zott idõ re (4 év re) szól.

Ál ta lá nos fel té te lek:
A pá lyá zó nak meg kell fe lel nie a több ször mó do sí tott 2005. évi CXXXIX. tör vény nem ál la mi fel sõ ok ta tá si in téz mé -

nyek re vo nat ko zó és az MPANNI SzMSz-ének Fog lal koz ta tá si, ok ta tói és ku ta tói kö ve tel mény rend sze ré ben meg ha tá ro -
zott fel té te lek nek.

A ki ne ve zen dõ ad junk tus fel ada ta:
– ve gyen részt tan szé ke ne ve lé si, ok ta tá si és kép zé si fel ada ta i nak el lá tá sá ban,
– az el mé le ti kép zés te rü le tén le gyen ké pes a ma te ma ti ka tárgy kö ré be tar to zó tár gyak (Ma te ma ti ka és mód szer ta na,

Ma te ma ti ka és tan tárgy-pe da gó gi á ja), va la mint a Pe da gó gia gya kor lat tárgy kö ré be tar to zó, a mód szer ta ni és ta ní tá si
gya kor la tok hoz kap cso ló dó fel ada tok el lá tá sá ra,

– szer vez ze a rá bí zott te rü le te ken a fõ is ko lai ne ve lõ-ok ta tó mun kát,
– vé gez ze szak te rü le tén a tan anyag tar tal mi és mód szer ta ni kor sze rû sí té sét,
– vál lal koz zon jegy ze tek, tan köny vek, szak cik kek írá sá ra szer zõ ként és társ szer zõ ként,
– vé gez zen tu do má nyos ku ta tó mun kát és se gít se tan szé ke és a Hu mán tu do má nyi In té zet tu do má nyos mun ká ját,
– tö re ked jen szin te ti zá ló ered mé nyek el éré sé re, és pub li kál ja azo kat a kon duk tív pe da gó gia szol gá la tá ban.

A pá lyá zó ren del kez zék a tár gyak el lá tá sá hoz szük sé ges szak irá nyú (ma te ma ti ka sza kos ta ná ri) egye te mi dip lo má val
és leg alább fo ko zat szer zõ el já rás ban lé võ dok to ri (PhD) ta nul má nyok kal.

Elõnyt él vez:
– aki ok ta tói és gya kor la ti ta pasz ta lat tal bír óvo dás ko rú és is ko lás ko rú gyer me kek kö ré ben szer vez he tõ ma te ma ti kai

fog lal ko zás vagy ta ní tá si óra fel ada ta i nak el lá tá sá ban,
– gya kor la ti ta pasz ta lat tal bír az In for ma ti ka tárgy ok ta tá sá ban,
– aki is me re tek kel ren del ke zik a fel sõ ok ta tás ban zaj ló ér de mi fo lya ma tok ról.

A pá lyá zat tar tal maz za a pá lyá zó:
– rö vid szak mai ön élet raj zát,
– szak mai, ok ta tá si és ku ta tá si-tu do má nyos mun ká ját,
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– a dok to ri fo ko zat meg szer zé sé nek ütem ter vét,
– ide gen nyelv-tu dá sát, szak mai dí ja it,
– szak mai és ku ta tá si jö võ be li ter ve it.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– rész le tes szak mai ön élet raj zot,
– tu do má nyos és szak mai te vé keny sé gek lis tá ját,
– pub li ká ci ós jegy zé ket,
– szak mai és ku ta tá si ter ve ket,
– szak kép zett sé get, a dok to ri (PhD) ta nul má nyai nak le zá rá sát iga zo ló szi gor la ti jegy zõ köny vet, PhD-fo ko zat meg -

szer zé sét iga zo ló ha tá ro za tot (amennyi ben van), ide gen nyelv-tu dást ta nú sí tó ok irat má so la tát,
– ér vé nyes ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít ványt,
– nyi lat ko za tot ar ról, hogy a pá lyá zat anya gá ba az adat vé del mi tör vény nek meg fe le lõ en és az MPANNI Szer ve ze ti és 

Mû kö dé si Sza bály za ta sze rint a ki ne ve zés sel kap cso lat ban vé le mé nye zé si jog gal ren del ke zõk be te kint het nek.

A pá lyá za tot és mel lék le te it há rom pél dány ban, az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny ben tör té nõ meg je le nés tõl szá mí tott
30 na pon be lül kell az MPANNI Hu mán erõ for rás Gaz dál ko dás Osz tá lyá ra be nyúj ta ni, cím: 1539 Bu da pest, Pf. 683.

A bo rí té kon fel kell tün tet ni: „Pá lyá zat az MPANNI ad junk tu si ál lá sá ra a Hu mán tu do má nyi In té zet Mû velt ség te rü le -
tek és Mód szer ta nuk In té ze ti Tan szék re”.

A pá lyá zat el bí rá lá si ha tár ide je: a be nyúj tás ha tár ide jé tõl szá mí tott 30 nap.

Az el bí rá lás ered mé nyé rõl írás ban tá jé koz tat juk a pá lyá zót.
To váb bi in for má ció: zse be@pe to.hu

Dr. Schaff ha u ser Franz s. k.,
rek tor
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Pá lyá za ti fel hí vás  ne ve lé si-ok ta tá si és egyéb in téz mé nyek ve ze tõi ál lás he lye i nek be töl té sé re1

A pá lyá za tok be nyúj tá sá val és köz zé té te lé vel (így kü lö nö sen a be nyúj tá si ha tár idõk kel, a pá lyá za tok hoz kö te le zõ en
elõ írt fel té te lek kel és be nyúj tan dó mel lék le tek kel) kap cso la tos ren del ke zé se ket a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló
1992. évi XXXIII. tör vény, az e tör vény vég re haj tá sá ról szó ló 138/1992. (X. 8.) Korm. ren de let, a ne ve lé si-ok ta tá si in -
téz mé nyek  mû kö dé sé rõl szó ló 11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let, va la mint a köz le mé nyek szö ve gé ben fel tün te tett egyéb
jog sza bá lyok tar tal maz zák.

Rö vi dí té sek:

ÁEI: ál lás el fog la lá sá nak ide je

Pbhi: pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je

Pe hi: pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je

Pc: pá lyá zat cím zé se

ill: il let mény

p: pót lék

tp: te rü le ti pót lék

szl: szol gá la ti la kás

szgy: szak mai gya kor lat

v: vég zett ség

vgy: ve ze tõi gya kor lat

étkh: ét ke zé si hoz zá já ru lás

om: ok le vél má so lat (amennyi ben a pá lyá zat ki író ja mást nem ha tá roz meg, ak kor egy sze rû má so lat)

b: er köl csi bi zo nyít vány (amennyi ben a pá lyá zat ki író ja mást nem ha tá roz meg, ak kor há rom hó nap nál nem ré geb bi)

f: fel vi lá go sí tás

ön: ön élet rajz

vp: ve ze tõi pót lék

vpr: ve ze tõi prog ram
adat vé del mi nyi lat ko zat: hoz zá já ru lás a pá lyá za ti anyag ban fog lalt sze mé lyes ada tok a pá lyá za ti el já rás sal össze füg gõ
ke ze lé sé hez, il let ve be te kin tés re jo go sul tak ál ta li meg is me ré sé hez

KSZK: Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont

Kö zokt.tv.: a köz ok ta tás ról szó ló 1993. évi LXXIX. tör vény

Kjt.: a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény

Korm. ren de let: a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról szó ló 138/1992.
(X. 8.) Korm. ren de let

MKM ren de let: a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek mû kö dé sé rõl szó ló 11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let
Lf: a mun ka kör be tar to zó, il let ve a ve ze tõi meg bí zás sal já ró lé nye ges fel ada tok

 Óvo da ve ze tõ

A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv Meg hir de tett mun ka hely Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek Jut ta tá sok (Ft), il let mény, pót lék, egyéb

1 2 3 4

Ba da csony to maj Vá ros
Ön kor mány za ta
8258 Ba da csony to maj,
Fõ út 2.
Tel.: (87) 571-270
Fax: (87) 471-289

Pi pi tér Kö zös Fenn tar tá sú
Nap kö zi Ott ho nos Óvo da
Óvo da ve ze tõ

Fel sõ fo kú 
óvo da pe da gó gu si v.,
5 év szgy., ma gyar ál lam -
pol gár ság, pe da gó gus
szak vizs ga, va gyon nyi lat -
ko zat-té te li el já rás le foly -
ta tá sa.

ÁEI: 2011. aug. 1.
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig, 
5 év re szól.
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.
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Pbhi: az Ok ta tá si és Kul tu rá -
lis Köz löny ben va ló meg je -
le nés tõl szá mí tott 30 na pon 
be lül.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za tok
el bí rá lá sa az elõ ze tes vé le -
mény nyil vá ní tá si el já rást 
kö ve tõ en a pá lyá zók meg -
hall ga tá sa után a fenn tar tó 
ön kor mány za tok kép vi se -
lõ-tes tü le teinek együt tes
ülé sén tör té nik.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint,
vp.: a pót lék alap 230%-a.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 
b., is ko lai vég zett sé get iga -
zo ló om., szak mai ön., vpr.
a szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lés -
sel, adat vé del mi nyi lat ko -
zat.
Pc.: Krisz tin N. Lász ló
pol gár mes ter
8258 Ba da csony to maj,
Fõ út 14.
f.: Ba da csony to maj Vá ros
Ön kor mány zat jegy zõ je

Bõ sár kány Nagy köz ség
Ön kor mány za tá nak
Kép vi se lõ-tes tü le te
9167 Bõ sár kány,
Kos suth L. u. 1.
Tel.: (96) 271-217
Fax: (96) 271-306

Nap kö zi Ott ho nos Óvo da
9167 Bõ sár kány
Rá kó czi u. 37.
Óvo da ve ze tõ

Jog sza bály ban meg ha tá -
ro zott fel sõ fo kú is ko lai v.
(óvo da pe da gó gus) 
és szak kép zett ség 
[a Kö zokt.tv. 17. § és 
18. § (1) be kez dés], 
leg alább 5 év szgy., 
pe da gó gus szak vizs ga,
il let ve an nak ke re té ben
szer zett in téz mény ve ze tõi
szak kép zett ség.
Elõny: vgy.

ÁEI: 2011. aug. 1.
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig
szól.
Pbhi: 2011. máj. 15.
Pe hi: 2011. júl. 20.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön.,vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lés sel, b., 
is ko lai vég zett sé get, szak -
kép zett sé get iga zo ló om.,
adat vé del mi nyi lat ko zat.
Pc.: Bõ sár kány Nagy köz ség
Ön kor mány za ta

Ma ria Mon tes so ri 
Ala pít vány
1202 Bu da pest,
Far kas la ka u. 21.

Mon tes so ri Má ria 
Két nyel vû Óvo da és 
Böl csõ de
1214 Bu da pest, 
Akác fa u. 20.
Óvo da ve ze tõ

Fel sõ fo kú ké pe sí tés, 
óvo da pe da gó gus és köz -
ok ta tás-ve ze tõi szak, leg -
alább 5 év óvo da pe da gó -
gus mun ka kör ben szer zett 
szgy., leg alább 5 év vgy.

ÁEI: 2011. szept. 1.
A meg bí zás 2016. aug. 31-ig 
szól.
Pbhi: 2011. jún. 10.
Pe hi: 2011. jún. 30.
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Lf.: az in téz mény te vé -
keny sé gi kö ré be tar to zó
ve ze tõi fel ada tok el lá tá sa.

Elõny: pe da gó gus szak -
vizs ga.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: ku ra tó ri u mi
ülés meg tar tá sá val, egyet ér -
té sé vel va ló meg sza va zás.
Jut ta tás: ill., vp. Kjt. sze rint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vég zett sé get
iga zo ló om., b., vpr.
A pá lyá za tot 1 pél dány ban,
zárt bo rí ték ban, pos tai úton,
„Pá lyá zat a Mon tes so ri 
Má ria Két nyel vû Óvo da és
Böl csõ de in téz mény ve ze tõi
ál lá sá ra” meg je lö lés sel kell
be nyúj ta ni.
Pc., f.: Hi er holcz né 
Fa ra gó Tün de, 
ku ra tó ri u mi el nök  
Tel.: 06 (30) 372-4502
E-ma il: mon tes so ri o -
vi@akac fa o vi.t-on li ne.hu 

Hat van Vá ros 
Ön kor mány za ta
3000 Hat van,
Kos suth tér 2.
Tel.: (37) 542-330
Fax: (37) 542-325

Gesz te nyés kert Óvo da
3000 Hat van,
Baj csy-Zsi linsz ky út 10.
Óvo da ve ze tõ
(tel jes mun ka idõ)

Fõ is ko la, óvo da pe da gó -
gus szak kép zett ség, 
pe da gó gus-szak vizs ga,
leg alább 5 év óvo da-
pe da gó gus mun ka kör ben
szer zett szak mai gya kor -
lat, ma gyar ál lam pol gár -
ság, bün tet len elõ élet.

ÁEI: 2011. júl. 1.
A meg bí zás 2016. jún. 30-ig
szól. 
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.
Pbhi: 2011. máj. 23.
Pe hi: 2011. jún. 30.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön. (el ér he tõ ség fel -
tün te té sé vel), vpr. a szak mai 
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lés sel, is ko lai 
vég zett sé get és szak kép zett -
sé get, il let ve  peda gógus-
szak vizs gát iga zo ló hi te les
om., leg alább 5 év óvo da pe -
da gó gus mun ka kör ben szer -
zett szgy. iga zo lá sa mun ka -
ügyi irat má so la tá val, b., 
va gyon nyi lat ko zat-té te li 
kö te le zett ség tel je sí té sé nek
vál la lá sa, nyi lat ko zat a 
pá lyá zat nyílt vagy zárt 
ülé sen tör té nõ tár gya lá sá ról,
adat vé del mi nyi lat ko zat. 
A pá lyá za tot pos tai úton kell 
be nyúj ta ni.
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Va rázs ka pu Óvo da
3000 Hat van,  Jó kai u. 9.
Óvo da ve ze tõ  
(tel jes mun ka idõ)

Csi cser gõ Óvo da
3000 Hat van,
Mé szá ros L. út 49–51.
Óvo da ve ze tõ
(tel jes mun ka idõ)

Brunsz vik Te réz Óvo da
3000 Hat van,
Ba las si B. út 44. 
Óvo da ve ze tõ
(tel jes mun ka idõ)

Száz szor szép Óvo da  
3000 Hat van,
Ha jós Alf réd u. 3.
Óvo da ve ze tõ
(tel jes mun ka idõ)

A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban 
sze rep lõ azo no sí tó szá mot,
va la mint a mun ka kör meg -
ne ve zé sét: Gesz te nyés kert
Óvo da óvo da ve ze tõ.
Pc.: Hat van Vá ros 
Ön kor mány za ta  
f.: Ko vács Já nos 
Hat van Vá ros 
Pol gár mes te ri Hi va ta la 
In téz mény-fel ügye le ti 
Iro dá já nak ve ze tõ je 
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja: 
2011. ápr. 16.

A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban 
sze rep lõ azo no sí tó szá mot,
va la mint a mun ka kör 
meg ne ve zé sét: 
Va rázs ka pu Óvo da
óvo da ve ze tõ.

A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban 
sze rep lõ azo no sí tó szá mot,
va la mint a mun ka kör meg -
ne ve zé sét: 
Csi cser gõ Óvo da 
óvo da ve ze tõ.

A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban 
sze rep lõ azo no sí tó szá mot,
va la mint a mun ka kör meg -
ne ve zé sét: 
Brunsz vik Te réz Óvo da
óvo da ve ze tõ.

A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban 
sze rep lõ azo no sí tó szá mot,
va la mint a mun ka kör meg -
ne ve zé sét: 
Száz szor szép Óvo da
óvo da ve ze tõ.
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Nap su gár Óvo da  
3000 Hat van,
Gó dor Kál mán u. 13.
Óvo da ve ze tõ
(tel jes mun ka idõ)

Vö rös marty té ri Óvo da
3000 Hat van,
Vö rös marty tér 1.
Óvo da ve ze tõ
(tel jes mun ka idõ)

Lf.: a köz ok ta tá si in téz -
mény ve ze tõ jé nek fel ada ta 
az in téz mény szak sze rû és
tör vé nyes mû köd te té se, a
ta ka ré kos gaz dál ko dás, a
ne ve lõ tes tü let ve ze té se, a
pe da gó gi ai mun ka irá nyí -
tá sa és el len õr zé se, a 
ne ve lõ tes tü let jog kö ré be
tar to zó dön té sek elõ ké szí -
té se, vég re haj tá suk szak -
sze rû meg szer ve zé se és 
el len õr zé se, a ren del ke zés -
re ál ló költ ség ve tés alap ján 
az in téz mény mû kö dé sé -
hez szük sé ges sze mé lyi 
és tár gyi fel té te lek biz to sí -
tá sa, a mun kál ta tói jo gok
gya kor lá sa.

A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban 
sze rep lõ azo no sí tó szá mot,
va la mint a mun ka kör meg -
ne ve zé sét: 
Nap su gár Óvo da 
óvo da ve ze tõ.

A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban 
sze rep lõ azo no sí tó szá mot,
va la mint a mun ka kör meg -
ne ve zé sét: 
Vö rös marty té ri Óvo da 
óvo da ve ze tõ.

Nyúl Köz ség 
Ön kor mány za ta
9082 Nyúl,
Kos suth L. u. 46.
Tel./fax: (96) 540-250

Arany ka pu Óvo da és 
Böl csõ de 
9082 Nyúl,  
Kos suth L. u. 50.
Óvo da ve ze tõ 
(Kö zös Igaz ga tá sú
Több cé lú Ne ve lé si
In téz mény)

Lf.: az in téz mény mun ká -
já nak ko or di ná lá sa, szak -
mai te vé keny sé gé nek 
ter ve zé se, szer ve zé se.
Az új böl csõ de be in dí tá sá -
val kap cso la tos szak mai
fel ada tok el lá tá sa.

A Kö zokt.tv. 17. §
(1) be kez dés és 18. §-ban
fog lalt fel té te lek tel je se sí -
té se, va gyon nyi lat ko -
zat-té te li el já rás le foly ta -
tá sa, bün tet len elõ élet.

ÁEI: 2011. júl. 1.  
A meg bí zás 2016. jún. 30-ig, 
5 év re szól.  
Pbhi: 2011. máj. 12.  
Pe hi: 2011. jún. 30.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a be ér ke zett
ér vé nyes pá lyá za to kat a ha -
tá lyos jog sza bá lyok sze rint 
a pá lyá za ti el já rás ban részt
ve võ szer ve ze tek vé le mé -
nye zik.
A vé le mé nye zést kö ve tõ en
Nyúl Köz ség Ön kor mány za -
tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te
sze mé lyes meg hall ga tás 
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Az in téz mé nyek mû kö dé -
sét érin tõ pá lyá za ti le he tõ -
sé gek fi gye lé se, pá lyá za -
tok el ké szí té se. Sze mély -
ügyi és gaz da sá gi fel ada -
tok el lá tá sa.

után hoz za meg a dön té sét.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, vp.
Korm. ren de let alap ján.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
rész le tes szak mai ön., vég -
zett sé get iga zo ló hi te les om., 
b., vpr. a szak mai hely zet -
elem zés re épü lõ fej lesz té si
el kép ze lés sel, adat vé del mi
nyi lat ko zat.
A pá lyá za tot 2 pél dány ban,
zárt bo rí ték ban, pos tai úton,
„Pá lyá zat az Arany ka pu
Óvo da és Böl csõ de ve ze tõi
ál lá sá ra” meg je lö lés sel kell
be nyúj ta ni.
Pc.: Nyúl Köz ség 
Pol gár mes te ri Hi va ta la 
f.: Ta kács La jos jegy zõ
Tel.: (96) 540-251

Szé kes fe hér vár 
Me gyei Jo gú Vá ros 
Ön kor mány zat Köz gyû lé se 
8000 Szé kes fe hér vár,
Vá ros ház tér 1.
Tel.: (22) 537-189
Fax: (22) 537-225

Gyöngy vi rág Óvo da  
8000 Szé kes fe hér vár,
Be ré nyi út 103.
Óvo da ve ze tõ,
óvo da pe da gó gus 
mun ka kör ben
(tel jes mun ka idõ)

Lf.: az in téz mény két 
né met nem ze ti sé gi cso -
port já ban az óvo dai ne ve -
lés két nyel ven tör té nik.
Az óvo da ve ze tõ fe le lõs 
az in téz mény ben az óvo -
dás ko rú gyer me kek 
ok ta tá sá nak-ne ve lé sé nek
meg szer ve zé sé ért, az 
in téz mény mû kö dé sé ért, a
sze mé lyi, tár gyi és anya gi
fel té te lek biz to sí tá sá ért,
irá nyí tá sá ért.

Fõ is ko la, a Kö zokt.tv.
18. § (1) be kez dé se 
sze rin ti óvo da pe da gó gus,
kon duk tor-óvo da pe da gó -
gus v. és szak kép zett ség,
leg alább 5 év pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy. a Kö zokt.tv. 18. §
(5)–(6) be kez dé sei sze -
rint, ma gyar ál lam pol gár -
ság, vagy kü lön jog sza -
bály sze rint a sza bad moz -
gás és tar tóz ko dás jo gá val 
ren del ke zõ, il let ve be ván -
do rolt vagy le te le pe dett
sze mély, bün tet len elõ -
élet, cse lek võ ké pes ség, 
ne áll jon a fog lal ko zás
gya kor lá sá tól el til tás 
ha tá lya alatt, pe da gó gus
szak vizs ga, va gyon nyi lat -
ko zat-té te li el já rás le foly -
ta tá sa.
Ma ga sabb ve ze tõi meg bí -
zást az kap hat, aki a mun -
kál ta tó val köz al kal ma zot ti 
jog vi szony ban áll, vagy a
meg bí zás sal egy ide jû leg
köz al kal ma zot ti mun ka -
kör be ki ne vez he tõ.

ÁEI: 2011. aug. 1.
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig
szól.  
Ha tá ro zat lan ide jû 
köz al kal ma zot ti 
jog vi szony.
Pbhi: 2011. máj. 7.  
Pe hi: 2011. jún. 30.  
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za to -
kat a Kö zokt.tv.-ben, a
Korm. ren de let ben  megha -
tározott szer ve ze tek és a 
Né met Ki sebb sé gi Ön kor -
mány zat vé le mé nye zik.
A vé le mé nye zést kö ve tõ en 
a pá lyá za tok ról a 
Hu mán Köz szol gá la ti 
Szak bi zott ság 
ja vas la ta alap ján 
Szé kes fe hér vár 
Me gyei Jo gú Vá ros 
Köz gyû lé se dönt. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, 
va la mint Korm. ren de let
alap ján.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lés sel 

11. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 1147



1 2 3 4

Tol nai Úti Óvo da 
8000 Szé kes fe hér vár,
Tol nai út 1.
Óvo da ve ze tõ,
óvo da pe da gó gus 
mun ka kör ben
(tel jes mun ka idõ)   

Lf.: az óvo da ve ze tõ fe le lõs 
az in téz mény ben az óvo -
dás ko rú gyer me kek ok ta tá -
sá nak-ne ve lé sé nek meg -
szer ve zé sé ért, az in téz -
mény mû kö dé sé ért, a 
sze mé lyi, tár gyi és anya gi
fel té te lek biz to sí tá sá ért,
irá nyí tá sá ért.

(3 pél dány ban), is ko lai vég -
zett sé get, szak vizs gát ta nú sí -
tó om., b., amely iga zol ja a
bün tet len elõ éle tet és hogy
nem áll a fog lal ko zás gya -
kor lá sá tól el til tás ha tá lya
alatt, szgy. iga zo lá sa, nyi lat -
ko zat va gyon nyi lat ko zat-té -
te li kö te le zett ség vál la lá sá -
ról, nyi lat ko zat a pá lyá zat
nyílt vagy zárt ülé sen tör té -
nõ tár gya lá sá ról, adat vé del -
mi nyi lat ko zat.
A pá lyá za tot sze mé lye sen
vagy pos tai úton kell be -
nyúj ta ni.  
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban 
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
10.059/2011., va la mint a
mun ka kör meg ne ve zé sét:
óvo da pe da gó gus.  
Pc.: Szé kes fe hér vár Me gyei
Jo gú Vá ros Ön kor mány zat
Köz gyû lé se  
f.: dr. Maz zag Ká roly né 

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig
szól.  
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.  
Pbhi: 2011. máj. 7.  
Pe hi: 2011. jún. 30.  
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za to -
kat a Kö zokt.tv-ben, a
Korm. ren de let ben meg-
ha tá ro zott szer ve ze tek 
vé le mé nye zik. 
A vé le mé nye zést kö ve tõ en a 
pá lyá za tok ról a Hu mán Köz -
szol gá la ti Szak bi zott ság ja -
vas la ta alap ján Szé kes fe hér -
vár Me gyei Jo gú Vá ros Köz -
gyû lé se dönt.
 Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, 
va la mint Korm. ren de let
alap ján.
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A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ 
fej lesz té si el kép ze lés sel 
(3 pél dány ban), is ko lai 
vég zett sé get, szak vizs gát 
ta nú sí tó om., b., amely iga -
zol ja a bün tet len elõ éle tet és
hogy nem áll a fog lal ko zás
gya kor lá sá tól el til tás ha tá lya 
alatt, szgy. iga zo lá sa, nyi lat -
ko zat va gyon nyi lat ko zat-
té te li kö te le zett ség vál la lá sá -
ról, nyi lat ko zat a pá lyá zat
nyílt vagy zárt ülé sen tör té -
nõ tár gya lá sá ról, adat vé del -
mi nyi lat ko zat.  
A pá lyá za tot sze mé lye sen
vagy pos tai úton kell be -
nyúj ta ni.  
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban 
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
10.066/2011., va la mint a
mun ka kör meg ne ve zé sét:
óvo da pe da gó gus.  
Pc.: Szé kes fe hér vár Me gyei
Jo gú Vá ros Ön kor mány zat
Köz gyû lé se  
f.: dr. Maz zag Ká roly né

Is ko la igaz ga tó   

A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv Meg hir de tett mun ka hely Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek Jut ta tá sok (Ft), il let mény, pót lék, egyéb

1 2 3 4

Bõcs Köz ség 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te  
3574 Bõcs,  
Hõ sök te re 1.  
Tel.: (46) 528-258  
Fax: (46) 528-259

Bõ csi Ál ta lá nos és 
Szak is ko la, Alap fo kú 
Mû vé szet ok ta tá si 
In téz mény  
3574 Bõcs,  
Mun ká csy u. 5–7.  
Igaz ga tó

A Kö zokt.tv. 17. §-a 
sze rin ti, az ál lás be töl té sé -
re jo go sí tó is ko lai v., 
leg alább 5 év pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy., pe da gó gus szak -
vizs ga.  
Elõny: leg alább 5 év vgy.

ÁEI: 2011. aug. 16.  
A meg bí zás 2016. 
aug. 15-ig, 5 év re szól.  
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.
Pbhi: 2011. jún. 30.  
Pe hi: 2011. aug. 10.  
Jut ta tás: ill., vp. Kjt. sze rint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
b., szak mai ön., vpr., ké pe sí -
tést ta nú sí tó om., nyi lat ko zat 
a va gyon nyi lat ko zat-té te li
kö te le zett ség vál la lá sá ról,
adat vé del mi nyi lat ko zat. 
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A pá lyá za tot „Is ko la igaz ga -
tó” meg je lö lés sel kell 
be nyúj ta ni.  
Pc., f.: Nagy Lász ló 
pol gár mes ter  
Tel.: 06 (30) 976-7455

Eöt vös Lo ránd 
Tu do mány egye tem  
1053 Bu da pest,  
Egye tem tér 1–3.  
Tel.: (1) 266-3119  
Fax: (1) 266-9786

Apá czai Cse re Já nos 
Gya kor ló Gim ná zi um és
Kol lé gi um  
Igaz ga tó   

Lf.: az igaz ga tó fel ada tát
és ha tás kö rét a Kö zokt.tv.
54. §-a, va la mint az 
EL TE Szer ve ze ti és 
Mû kö dé si Rend és
an nak 4/k. mel lék le te 
tar tal maz za.

Egye te mi v., pe da gó gus
szak vizs ga, 10 év szgy.,
ezen be lül több éves 
ve ze tõ ta ná ri te vé keny ség
és tu do má nyos fo ko zat,
vagy je len tõs pe da gó gu si
(szak mai, tan könyv írói
stb.) te vé keny ség, ki ter -
jedt szak mai kap cso lat -
rend szer és szak mai 
köz éle ti rész vé tel, pub li -
ká ci ós te vé keny ség, 
ma gyar ál lam pol gár ság, 
bün tet len elõ élet.  
A ma ga sabb ve ze tõi 
be osz tás el lá tá sá ra meg bí -
zást az kap hat, aki a mun -
kál ta tó val ha tá ro zat lan
ide jû köz al kal ma zot ti 
jog vi szony ban áll, vagy a
meg bí zás sal egy ide jû leg
köz al kal ma zot ti mun ka -
kör be ki ne vez he tõ, ez
utób bi pá lyá zók ese té ben
a köz al kal ma zott ál tal be -
töl ten dõ mun ka kör: ta nár, 
amely re a je len pá lyá za ti
ki írás egy ide jû leg vo nat -
ko zik. 

ÁEI: 2011. aug. 16.  
A meg bí zás 5–10 év 
idõ tar ta mig ter jed het.  
Pbhi: a KSZK hon lap ján 
tör té nõ köz zé té tel tõl 
szá mí tott 30 na pon be lül. 
Pe hi: a pá lyá za ti ha tár idõ 
le jár tát kö ve tõ 60 na pon 
be lül.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, 
va la mint Korm. ren de let
alap ján.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön.,vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lés sel, vég -
zett sé get, szak kép zett sé get
iga zo ló om., pub li ká ci ós
jegy zék, min den olyan 
do ku men tum, amely a pá lyá -
zó sa ját meg íté lé se sze rint a
pá lyá zat el bí rá lá sá nál fi gye -
lem be ve en dõ, kül sõ pá lyá zó 
ese tén b., adat vé del mi 
nyi lat ko zat.
Pc.: EL TE Rek to ri Hi va tal
Fõ tit kár sá ga  
1056 Bu da pest,  
Szerb u. 21–23.  
f.: Spa ring né Kö ves Il di kó
Tel.: (1) 267-0311  
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja: 
2011. ápr. 15.

Cson ka hegy hát Köz ség
Ön kor mány za ta  
8918 Cson ka hegy hát,  
Fõ u. 20.  
Tel.: (92) 563-025
Tel./fax: (92) 363-001

Gár do nyi Gé za 
Ál ta lá nos Is ko la és 
Nap kö zi Ott ho nos Óvo da 
8918 Cson ka hegy hát,  
Fõ u. 24.
Igaz ga tó  
(tel jes mun ka idõ)

Lf.: el lát ja az in téz mény -
ve ze tõi fel ada to kat a 
Kö zokt.tv.-ben meg ha tá ro -
zot tak sze rint. 

Fõ is ko la, fel sõ fo kú 
is ko lai pe da gó gus v. és
szak kép zett ség, pe da gó -
gus szak vizs ga, vagy 
az zal egyen ér té kû v. és
szak kép zett ség, leg alább 
5 év pe da gó gus mun ka -
kör ben szer zett szgy., 
fel hasz ná lói szin tû 
le ve le zõ rend sze rek
(Lo tus No tes, Out lo ok), 

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig
szól.  
Ha tá ro zat lan ide jû 
köz al kal ma zot ti jog vi szony.
Ki ne ve zés es etén 3 hó nap
pró ba idõ.
Pbhi: 2011. jún. 15.  
Pe hi: 2011. júl. 31.  
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za ti
fel té te lek nek meg fe le lõ
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Fel ada ta az in téz mény,
mint ön ál ló an mû kö dõ
költ ség ve té si szerv szak -
mai irá nyí tá sa, ve ze té se, 
il let ve az ala pí tó ok irat ban 
meg ha tá ro zott fel ada tok
el lá tá sa, mun kál ta tói jo gok 
gya kor lá sa. Fe lel az in téz -
mény szak sze rû és tör vé -
nyes mû kö dé sé ért, a ta ka -
ré kos gaz dál ko dá sért.
Kap cso la tot tart fenn és
együtt mû kö dik a he lyi 
ön kor mány zat tal.

fel hasz ná lói szin tû 
MS Of fi ce (iro dai al kal -
ma zá sok), fel hasz ná lói
szin tû MS Win dows
NT/2000/XP, va gyon nyi -
lat ko zat-té te li el já rás le -
foly ta tá sa, ma gyar ál lam -
pol gár ság, bün tet len elõ -
élet, cse lek võ ké pes ség,
má sod szor és to váb bi al -
ka lom mal tör té nõ meg bí -
zás ese tén a pe da gó gus
szak vizs ga ke re té ben
szer zett in téz mény ve ze tõi
szak kép zett ség. 
Elõny: leg alább 5 év vgy.
Elv árt kom pe ten ci ák: jó
szin tû csa pat szel lem, jó
szin tû kom mu ni ká ci ós
kész ség, jó szin tû ve ze tõi
kész ség.

pá lyá zók sze mé lyes meg -
hall ga tá sát kö ve tõ en a 
pá lyá za to kat Cson ka hegy -
hát, Dob ron hegy, Mi lej szeg, 
Né met fa lu, Pál fi szeg Köz sé -
gek Ön kor mány za ta i nak
kép vi se lõ-tes tü le tei együt tes
ülé sen bí rál ják el.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, 
va la mint Korm. ren de let
alap ján.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
b., is ko lai vég zett sé get,
szak vizs gát iga zo ló om.,
szak mai ön., vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lés sel, nyi lat -
ko zat az elõ írt va gyon nyi lat -
ko zat-té te li kö te le zett ség
vál la lá sá ról, adat vé del mi
nyi lat ko zat.
A pá lyá za tot sze mé lye sen
vagy pos tai úton kell 
be nyúj ta ni.  
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban 
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
452/2011., va la mint a 
mun ka kör meg ne ve zé sét: 
igaz ga tó.  
Pc.: Cson ka hegy hát Köz ség
Ön kor mány za ta  
f.: Sa la mon Má ria 
pol gár mes ter  
Tel. (92) 363-001  

Ér sek vad kert-Ipoly ve ce
Köz sé gek Köz ok ta tá si 
In téz mé nyi Tár su lá sa  
2659 Ér sek vad kert,  
Rá kó czi út 91.  
Tel./fax: (35) 340-001

Ér sek vad ker ti 
Pe tõ fi Sán dor 
Ál ta lá nos Is ko la  
2659 Ér sek vad kert,  
Eöt vös u. 1. és  
Rá kó czi út 149.  
Igaz ga tó
(tel jes mun ka idõ)

Lf.: az in téz mény szak mai
irá nyí tá sa, ve ze té se, il let ve 
mint mû kö dõ költ ség ve té si 
szerv, ala pí tó ok irat ban
meg ha tá ro zott fel ada tok
el lá tá sa, mun kál ta tói jo gok 
gya kor lá sa.

Fõ is ko la, ta nár v. és szak -
kép zett ség, leg alább 5 év
pe da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy., pe da gó gus
szak vizs ga, ma gyar ál -
lam pol gár ság, bün tet len
elõ élet, cse lek võ ké pes ség, 
va gyon nyi lat ko zat-té te li
el já rás le foly ta tá sa.

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig, 
5 év re szól.  
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.
Pbhi: 2011. máj. 15.  
Pe hi: 2011. jún. 30.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a kö te le zõ
jog sza bá lyi vé le mé nye zé si
ha tár idõt kö ve tõ in téz mé nyi
tár su lá si ülé sen, il let ve Ér -
sek vad kert kép vi se lõ-tes tü -
le té nek ülé sén ke rül el bí rá -
lás ra a pá lyá zat.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, 
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va la mint a Pe tõ fi Sán dor 
Ál ta lá nos Is ko la Kol lek tív
Szer zõ dé sé nek ren del ke zé sei 
az irány adók.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vpr., b., is ko lai
vég zett sé get, szak vizs gát
iga zo ló om., adat vé del mi
nyi lat ko zat.  
A pá lyá za tot sze mé lye sen
vagy pos tai úton, „Pá lyá zat
is ko la igaz ga tói ál lás be töl té -
sé re” meg je lö lés sel kell be -
nyúj ta ni.
Ér dek lõ dés ese tén biz to sít -
ják az in téz mény meg te kin -
té si le he tõ sé gét.  
Pc., f.: Dr. Ko vács né 
Nagy Má ria pol gár mes ter, a
Tár su lá si Ta nács el nö ke

Hat van Vá ros 
Ön kor mány za ta  
3000 Hat van,  
Kos suth tér 2.  
Tel.: (37) 542-330  
Fax: (37) 542-325

I. Ist ván Ál ta lá nos Is ko la
3000 Hat van,  
Baj csy-Zsi linsz ky út 8.
Igaz ga tó  
(tel jes mun ka idõ)

Fõ is ko la vagy egye tem, a
Kö zokt.tv. 17. § (1)–(2)
be kez dé se sze rin ti fel sõ -
fo kú is ko lai vég zett ség és
szak kép zett ség, pe da gó -
gus-szak vizs ga, leg alább
5 év pe da gó gus mun ka -
kör ben szer zett szak mai
gya kor lat, ma gyar ál lam -
pol gár ság, bün tet len elõ -
élet.

ÁEI: 2011. júl. 1.  
A meg bí zás 2016. jún. 30-ig
szól.  
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.  
Pbhi: 2011. máj. 23.  
Pe hi: 2011. jún. 30.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön. (el ér he tõ ség fel -
tün te té sé vel), vpr. a szak mai 
hely zet elem zés re épü lõ 
fej lesz té si el kép ze lés sel, 
is ko lai vég zett sé get és szak -
kép zett sé get, il let ve pe da gó -
gus-szak vizs gát iga zo ló hi te -
les om., leg alább 5 év pe da -
gó gus mun ka kör ben szer zett 
szgy. iga zo lá sa mun ka ügyi
irat má so la tá val, b., va gyon -
nyi lat ko zat-té te li kö te le zett -
ség tel je sí té sé nek vál la lá sa,
nyi lat ko zat a pá lyá zat nyílt
vagy zárt ülé sen tör té nõ tár -
gya lá sá ról, adat vé del mi 
nyi lat ko zat. 
A pá lyá za tot pos tai úton kell 
be nyúj ta ni.  
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban 
sze rep lõ azo no sí tó szá mot,
va la mint a mun ka kör meg-
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Kos suth La jos 
Ál ta lá nos Is ko la  
3000 Hat van,  
Kos suth tér 1.  
Igaz ga tó  
(tel jes mun ka idõ) 

Ko dály Zol tán 
Ál ta lá nos Is ko la  
3000 Hat van,  
Gé za fe je de lem u. 2. 
Igaz ga tó  
(tel jes mun ka idõ)

5. Sz. Ál ta lá nos Is ko la
3000 Hat van,  
Sza bad ság út 13.  
Igaz ga tó  
(tel jes mun ka idõ) 

Baj za Jó zsef 
Gim ná zi um és 
Szak kö zép is ko la  
3000 Hat van,  
Ba las si Bál int út 17.  
Igaz ga tó  
(tel jes mun ka idõ)

Egye tem, ta ná ri vég zett -
ség és szak kép zett ség, 
pe da gó gus-szak vizs ga,
leg alább 5 év pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szak mai gya kor lat, 
va gyon nyi lat ko zat té te li
el já rás le foly ta tá sa,
ma gyar ál lam pol gár ság,
bün tet len elõ élet, 
cse lek võ ké pes ség. 

ne ve zé sét: I. Ist ván 
Ál ta lá nos Is ko la, igaz ga tó.
Pc.: Hat van Vá ros 
Ön kor mány za ta  
f.: Ko vács Já nos 
Hat van Vá ros 
Pol gár mes te ri Hi va ta la 
In téz mény-fel ügye le ti 
Iro dá já nak ve ze tõ je  
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja: 
2011. ápr. 16. 

A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban 
sze rep lõ azo no sí tó szá mot,
va la mint a mun ka kör meg -
ne ve zé sét: Kos suth La jos
Ál ta lá nos Is ko la, igaz ga tó.   

A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban 
sze rep lõ azo no sí tó szá mot,
va la mint a mun ka kör meg -
ne ve zé sét: Ko dály Zol tán
Ál ta lá nos Is ko la, igaz ga tó.

A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban 
sze rep lõ azo no sí tó szá mot,
va la mint a mun ka kör meg -
ne ve zé sét: 5. Sz. Ál ta lá nos
Is ko la, igaz ga tó.

ÁEI: 2011. júl. 1.  
A meg bí zás 2016. jún. 30-ig
szól.  
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.  
Pbhi: 2011. máj. 23.  
Pe hi: 2011. jún. 30.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön.,vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ 
fej lesz té si el kép ze lés sel, 

11. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 1153



1 2 3 4

Szé che nyi Ist ván 
Köz gaz da sá gi és 
In for ma ti kai 
Szak kö zép is ko la  
3000 Hat van,  
Baj csy-Zsi linsz ky út 6.
Igaz ga tó  
(tel jes mun ka idõ)

Dam ja nich Já nos 
Szak kö zép is ko la, 
Szak is ko la és Kol lé gi um
3000 Hat van,  
Vé csey u. 2/A
Igaz ga tó  
(tel jes mun ka idõ)

is ko lai vég zett sé get és szak -
kép zett sé get, il let ve pe da gó -
gus-szak vizs gát iga zo ló hi te -
les om., leg alább 5 év pe da -
gó gus mun ka kör ben szer zett 
szgy. iga zo lá sa, b., va gyon -
nyi lat ko zat-té te li kö te le zett -
ség tel je sí té sé nek vál la lá sa,
nyi lat ko zat a pá lyá zat nyílt
vagy zárt ülé sen tör té nõ tár -
gya lá sá ról, adat vé del mi 
nyi lat ko zat.
A pá lyá za tot pos tai úton kell 
be nyúj ta ni.  
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban 
sze rep lõ azo no sí tó szá mot,
va la mint a mun ka kör meg -
ne ve zé sét: Baj za Jó zsef
Gim ná zi um és Szak kö zép-
is ko la, igaz ga tó.  
Pc.: Hat van Vá ros 
Ön kor mány za ta  
f.: Ko vács Já nos 
Hat van Vá ros 
Pol gár mes te ri Hi va ta la 
In téz mény-fel ügye le ti Iro dá -
já nak ve ze tõ je  
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja: 
2011. ápr. 16.

A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban 
sze rep lõ azo no sí tó szá mot,
va la mint a mun ka kör meg -
ne ve zé sét: Szé che nyi Ist ván
Köz gaz da sá gi és 
In for ma ti kai Szak kö zép,
is ko la igaz ga tó. 

A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban 
sze rep lõ azo no sí tó szá mot,
va la mint a mun ka kör meg -
ne ve zé sét: Dam ja nich Já nos
Szak kö zép is ko la, Szak is ko la 
és Kol lé gi um, igaz ga tó.
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Lf.: a köz ok ta tá si in téz -
mény ve ze tõ jé nek fel ada ta 
az in téz mény szak sze rû 
és tör vé nyes mû köd te té se,
a ta ka ré kos gaz dál ko dás, 
a ne ve lõ tes tü let ve ze té se, 
a ne ve lõ és ok ta tó mun ka
irá nyí tá sa és el len õr zé se, 
a ne ve lõ tes tü let jog kö ré be
tar to zó dön té sek elõ ké szí-
té se, vég re haj tá suk szak -
sze rû meg szer ve zé se és 
el len õr zé se, a ren del ke zés -
re ál ló költ ség ve tés alap ján 
a ne ve lé si-ok ta tá si in téz -
mény mû kö dé sé hez szük -
sé ges sze mé lyi és tár gyi
fel té te lek biz to sí tá sa, a
mun kál ta tói jo gok gya kor -
lá sa, a mun ka vál la lói ér -
dek kép vi se le ti szer vek kel
és a di ák ön kor mány za tok -
kal, il let ve szü lõi szer ve ze -
tek kel (kö zös sé gek kel) 
va ló együtt mû kö dés.

Bács-Kis kun Me gyei 
Köz gyû lés  
6000 Kecs ke mét,  
De ák F. tér 3. 

Bács-Kis kun Me gyei 
Ön kor mány zat 
Du na Men ti Egy sé ges
Gyógy pe da gó gi ai 
Mód szer ta ni In téz mé nye,
Ál ta lá nos Is ko lá ja, 
Spe ci á lis Szak is ko lá ja,
Kol lé gi u ma és Gyer mek -
ott ho na  
6087 Du na ve cse,  
Fõ u. 39. 
Igaz ga tó

Lf.: a Kö zokt.tv. 54. §, 
55. § (2) be kez dé sé ben
fog lal tak. Az in téz mény
fe le lõs ve ze té se, irá nyí tá sa 
a jog sza bá lyok ban  meg -
határozottak sze rin ti 
szak sze rû mû kö dés, ma gas 
szín vo na lú szak mai mun ka 
biz to sí tá sa, szer ve zé se, 
el len õr zé se. A költ ség ve té -
si szer vek ve ze tõi szá má ra
jog sza bály ban elõ írt 

Bün tet len elõ élet, cse lek -
võ ké pes ség, leg alább 5 év 
gyógy pe da gó gus mun ka -
kör ben vagy gyógy pe da -
gó gia te rü le tén szer zett
szgy., fel sõ fo kú gyógy pe -
da gó gi ai ta ná ri v. és szak -
kép zett ség, pe da gó gus
szak vizs ga, a ne ve lé si-
ok ta tá si in téz mény ben 
pe da gó gus mun ka kör ben
fenn ál ló, ha tá ro zat lan idõ -
re szó ló al kal ma zás, il let -
ve a meg bí zás sal egy ide -
jû leg pe da gó gus mun ka -
kör ben tör té nõ, ha tá ro zat -
lan idõ re szó ló al kal ma -
zás, má sod szor és to váb bi 
al ka lom mal tör té nõ meg -
bí zás es tén a pe da gó gus
szak vizs ga ke re té ben
szer zett in téz mény ve ze tõi
szak kép zett ség.

ÁEI: 2011. aug. 16.  
A meg bí zás 2016. 
aug. 15-ig, 5 év re szól.
Pbhi: a KSZK hon lap ján tör -
té nõ köz zé té tel tõl szá mí tott
30. nap.
Pe hi: a pá lyá zat vé le mé nye -
zé si ha tár ide jé nek le jár tát
kö ve tõ 30. na pot kö ve tõ 
el sõ tes tü le ti ülés.
Jut ta tás: ill., vp. Kjt. sze rint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., 30 nap nál nem
ré geb bi b., is ko lai vég zett sé -
get iga zo ló hi te les om., vpr.
a szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lés -
sel, a pá lyá zó nyi lat ko za ta
ar ról, hogy meg bí zá sa ese tén 
va gyon nyi lat ko zat-té te li kö -
te le zett sé gé nek ele get tesz, 
a pá lyá zó nyi lat ko za ta ar ra
vo nat ko zó an, hogy ve le
szem ben a Kjt. 41. § (2) be -
kez dés b) pont ja sze rin ti 
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pénz ügyi-gaz da sá gi fel -
ada tok és jog kö rök fe le lõs -
ség tel jes el lá tá sa. 
A jog sza bály ban és a fenn -
tar tó ál tal elõ írt sza bály za -
tok, ter vek, szak mai prog -
ra mok ki dol go zá sa, pá lyá -
zat ké szí tés. 

 össze fér he tet len ség nem áll
fenn, il let ve a fenn ál ló
össze fér he tet len sé get meg-
bí zá sa ese tén meg szün te ti,
adat vé del mi nyi lat ko zat. 
A pá lyá za tot 1 pél dány ban
kell be nyúj ta ni.  
Pc.: Bács-Kis kun Me gyei
Köz gyû lés el nö ke  
f.: Bács-Kis kun Me gyei
Köz gyû lés Hi va tal In téz -
mény irá nyí tá si Fõ osz tály
Pe tõ Ist ván osz tály ve ze tõ
Tel.: (76) 513-840 

Lát rány, So mogy ba bod,
So mogy túr és Visz Köz sé -
gek Ön kor mány za ta i nak
Kép vi se lõ-tes tü le tei 
8681 Lát rány,  
Rá kó czi u. 69.  
Tel.: (85) 327-106 

Fe ke te Ist ván Ál ta lá nos és
Mû vé sze ti Alap is ko la és
Nap kö zi Ott ho nos Óvo da
8681 Lát rány,  
Sza bad ság u. 11.  
Igaz ga tó  
(tel jes mun ka idõ)   

Lf.: ve ze tõ ként az in téz -
mény tör vé nyes mû kö dé -
sé nek biz to sí tá sa, a pe da -
gó gi ai mun ka szak mai 
irá nyí tá sa, a pe da gó gi ai
prog ram meg va ló su lá sá -
nak biz to sí tá sa, az in téz -
mé nyi költ ség ve tés be tar -
tá sa, mun kál ta tói, ve ze tõi
jo gok gya kor lá sa.

Ma gyar ál lam pol gár ság,
bün tet len elõ élet, cse lek -
võ ké pes ség, egye te men
vagy fõ is ko lán szer zett 
ta ná ri v., leg alább 5 év
szgy., köz ok ta tás-szer ve -
zõi szak vizs ga vagy pe da -
gó gus szak vizs ga.  
Elõny: vgy.

ÁEI: 2011. aug. 15.  
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig, 
5 év re szól.  
Pbhi: a KSZK hon lap ján tör -
té nõ köz zé té tel tõl szá mí tott
30. nap.  
Pe hi: a vé le mé nye zé si ha tár -
idõ le jár ta utá ni el sõ tes tü le ti 
ülés. 
A pá lyá zat el bí rá lá sát kö ve tõ 
8 na pon be lül a pá lyá za tok
egy ide jû vissza kül dé sé vel
min den pá lyá zó írás be li 
ér te sí tést kap.  
Jut ta tás: ill., vp. Kjt. sze rint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vpr., is ko lai
vég zett sé get, szak kép zett sé -
get, köz ok ta tás-szer ve zõi
szak vizs gát vagy pe da gó gus
szak vizs gát iga zo ló om., b.,
adat vé del mi nyi lat ko zat.  
A pá lyá za tot sze mé lye sen
vagy pos tai úton, „Is ko la -
igaz ga tói pá lyá zat” meg je lö -
lés sel kell be nyúj ta ni.
Pc., f.: Ke le men Fe renc 
Lát rány Köz ség 
pol gár mes te re  
Tel.: (85) 327-165,  
06 (30) 948-3750  
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Me zõ ke resz tes Vá ros 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te
3441 Me zõ ke resz tes,  
Dó zsa Gy. u. 30.
Tel./fax: (49) 530-045,
(49) 530-100

Me zõ ke resz tes-Bor sod -
geszt-Csin cse-Me zõ nyá -
rád-Sály-Vat ta Ál ta lá nos
Is ko lai Köz ok ta tá si In téz -
mény fenn tar tó Tár su lás
Igaz ga tó

Fel sõ fo kú pe da gó gi ai
szak ké pe sí tés, köz ok ta -
tás-ve ze tõi szak ké pe sí tés,
5 év szgy.  
Elõny: ok ta tá si-ne ve lé si
in téz mény ben szer zett
vgy.

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig, 
5 év re szól.  
Pbhi: a pá lyá za ti fel hí vás
meg je le né sét kö ve tõ 20 na -
pon be lül.
Pe hi: 2011. júl. 15.  
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za tok
el bí rá lá sá ban vé le mény nyil -
vá ní tá si jo got gya ko rol nak 
a tár sult te le pü lé sek pol gár -
mes te rei.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, szl.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
b., szak mai ön., vpr., vég -
zett sé get iga zo ló om.  
Pc.: Dr. Dó zsa György 
pol gár mes ter  

Nagy tar csa Köz ség 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te  
2142 Nagy tar csa,  
Rá kó czi u. 4.  
Tel./fax: (28) 450-204 

Nagy tar csai Mû vé sze ti 
Is ko la, Alap fo kú Mû vé -
szet ok ta tá si In téz mény
2142 Nagy tar csa,  
Mú ze um kert u. 2–4.  
Igaz ga tó 
(ze ne is ko la)

Szak irá nyú fel sõ fo kú 
(fõ is ko la) v., 
5 év pe da gó gus mun ka -
kör ben szer zett szgy., 
ze ne ta ná ri ké pe sí tés, 
köz ok ta tá si szak vizs ga,
vagy az zal egyen ér té kû
szak kép zett ség.  
Elõny: leg alább 5 év vgy.

ÁEI: 2011. aug. 16.  
A meg bí zás 2016. aug. 15-ig 
szól.  
Pbhi: a KSZK hon lap ján tör -
té nõ köz zé té tel tõl szá mí tott
30 nap (2011. máj. 9.).  
Pe hi: 2011. jún. 30.  
Jut ta tás: ill., p. Kjt. sze rint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön.,vpr., b., om.,
adat vé del mi nyi lat ko zat.  
A pá lyá za tot „Ze ne is ko la
igaz ga tói pá lyá zat” meg je lö -
lés sel kell be nyúj ta ni.  
Pc.: Nagy tar csa Köz ség 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te

Szé kes fe hér vár Me gyei 
Jo gú Vá ros Ön kor mány zat
Köz gyû lé se
8000 Szé kes fe hér vár,
Vá ros ház tér 1.
Tel.: (22) 537-189  
Fax: (22) 537-225

Ez red éves 
Kész ség fej lesz tõ Óvo da,
Ál ta lá nos Is ko la és 
Spe ci á lis Szak is ko la
8000 Szé kes fe hér vár,
Hav ra nek u. 4.  
Igaz ga tó, pe da gó gus 
mun ka kör ben  
(tel jes mun ka idõ)

Lf.: az in téz mény ben 
sa já tos ne ve lé si igé nyû
ta nu lók (kö zép sú lyos ér tel -
mi fo gya té kos ta nu lók) 

Fõ is ko la, a Kö zokt.tv. 
18. § (1) be kez dé se és 
30. § (13) be kez dé se 
sze rin ti v. és szak kép zett -
ség, leg alább 5 év 
pe da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy. a 
Kö zokt.tv. 18. § 
(5)–(6) be kez dé sei 
sze rint, ma gyar ál lam pol -
gár ság, vagy kü lön jog -
sza bály sze rint a sza bad
moz gás és tar tóz ko dás 
jo gá val ren del ke zõ, 

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig
szól.  
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.
Pbhi: 2011. máj. 7.  
Pe hi: 2011. jún. 30.  
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za to -
kat a Kö zokt.tv.-ben, a
Korm. ren de let ben 
meg ha tá ro zott szer ve ze tek
vé le mé nye zik.
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ne ve lé se, ok ta tá sa fo lyik.
Az igaz ga tó fe le lõs az in -
téz mény ben ta nu lók ok ta -
tá sá nak-ne ve lé sé nek meg -
szer ve zé sé ért, az in téz -
mény mû kö dé sé ért, a sze -
mé lyi, tár gyi és anya gi fel -
té te lek biz to sí tá sá ért, irá -
nyí tá sá ért. Az in téz mény -
ben a sa já tos ne ve lé si igé -
nyû – kö zép sú lyos ér tel mi
fo gya té kos és kap cso ló dó
több fo gya té kos ság együt -
tes elõ for du lá sa es etén hal -
mo zot tan fo gya té kos –
gyer me kek óvo dai ne ve lé -
se, ál ta lá nos is ko lai és spe -
ci á lis szak is ko lai ta nu lók
nap pa li rend sze rû ok ta tá sa, 
ne ve lé se, a spe ci á lis szak -
is ko lá ban mun ká ba ál lás -
hoz és élet kez dés hez szük -
sé ges is me re tek át adá sa 
fo lyik. 

il let ve be ván do rolt vagy
le te le pe dett sze mély, bün -
tet len elõ élet, cse lek võ ké -
pes ség, ne áll jon a fog lal -
ko zás gya kor lá sá tól el til -
tás ha tá lya alatt, pe da gó -
gus szak vizs ga, va gyon -
nyi lat ko zat-té te li el já rás
le foly ta tá sa.  Ma ga sabb
ve ze tõi meg bí zást az kap -
hat, aki a mun kál ta tó val
köz al kal ma zot ti jog vi -
szony ban áll, vagy a meg -
bí zás sal egy ide jû leg köz -
al kal ma zot ti mun ka kör be
ki ne vez he tõ.

A vé le mé nye zést kö ve tõ en a 
pá lyá za tok ról a Hu mán Köz -
szol gá la ti Szak bi zott ság ja -
vas la ta alap ján Szé kes fe hér -
vár Me gyei Jo gú Vá ros Köz -
gyû lé se dönt.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, 
va la mint Korm. ren de let
alap ján.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lés sel (3 pél -
dány ban), is ko lai vég zett sé -
get, szak vizs gát ta nú sí tó
om., b., amely iga zol ja a
bün tet len elõ éle tet és hogy
nem áll a fog lal ko zás gya -
kor lá sá tól el til tás ha tá lya
alatt, szgy. iga zo lá sa, nyi lat -
ko zat va gyon nyi lat ko zat-té -
te li kö te le zett ség vál la lá sá -
ról, nyi lat ko zat a pá lyá zat
nyílt vagy zárt ülé sen tör té -
nõ tár gya lá sá ról, adat vé del -
mi nyi lat ko zat.  
A pá lyá za tot sze mé lye sen
vagy pos tai úton kell be -
nyúj ta ni.  
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban 
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
10.079/2011., va la mint a
mun ka kör meg ne ve zé sét:
pe da gó gus.  
Pc.: Szé kes fe hér vár Me gyei
Jo gú Vá ros Ön kor mány zat
Köz gyû lé se  
f.: dr. Maz zag Ká roly né 

Tó vá ro si Ál ta lá nos Is ko la
8000 Szé kes fe hér vár,  
Is ko la tér 1.  
Igaz ga tó, pe da gó gus 
mun ka kör ben  
(tel jes mun ka idõ)

Lf.: az igaz ga tó fe le lõs az
in téz mény ben és an nak
ma gyar al má si tag in téz mé -
nyé ben a ta nu lók ok ta tá sá-

Fõ is ko la, a Kö zokt.tv. 
18. § (1) be kez dé se 
sze rin ti ta ná ri, ta ní tói v.
és szak kép zett ség, leg -
alább 5 év pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy. a Kö zokt.tv. 18. §
(5)–(6) be kez dé sei sze -
rint, ma gyar ál lam pol gár -
ság, vagy kü lön jog sza -
bály sze rint a sza bad  

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig
szól.  
Ha tá ro zat lan ide jû 
köz al kal ma zot ti jog vi szony.
Pbhi: 2011. máj. 7.
Pe hi: 2011. jún. 30.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za to -
kat a Kö zokt.tv.-ben, a
Korm. ren de let ben meg ha tá-
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nak-ne ve lé sé nek meg szer -
ve zé sé ért, az in téz mény
mû kö dé sé ért, a sze mé lyi,
tár gyi és anya gi fel té te lek
biz to sí tá sá ért, irá nyí tá-
 sáért.

Tán csics Mi hály 
Ál ta lá nos Is ko la
8000 Szé kes fe hér vár,
Batt hy ány u. 1. 
Igaz ga tó, pe da gó gus 
mun ka kör ben
(tel jes mun ka idõ) 

moz gás és tar tóz ko dás jo -
gá val ren del ke zõ, il let ve
be ván do rolt vagy le te le -
pe dett sze mély, bün tet len
elõ élet, cse lek võ ké pes ség, 
ne áll jon a fog lal ko zás
gya kor lá sá tól el til tás ha tá -
lya alatt, pe da gó gus szak -
vizs ga, va gyon nyi lat ko -
zat-té te li el já rás le foly ta -
tá sa.  Ma ga sabb ve ze tõi
meg bí zást az kap hat, aki a 
mun kál ta tó val köz al kal -
ma zot ti jog vi szony ban áll, 
vagy a meg bí zás sal egy -
ide jû leg köz al kal ma zot ti
mun ka kör be ki ne vez he tõ.

ro zott szer ve ze tek és 
Ma gyar al más Köz ség 
Ön kor mány zat Kép vi se lõ-
tes tü le te vé le mé nye zik. 
A vé le mé nye zést kö ve tõ en 
a pá lyá za tok ról a Hu mán 
Köz szol gá la ti Szak bi zott ság
ja vas la ta alap ján Szé kes fe -
hér vár Me gyei Jo gú Vá ros 
Köz gyû lé se dönt.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, 
va la mint Korm. ren de let
alap ján.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lés sel (3 pél -
dány ban), is ko lai vég zett sé -
get, szak vizs gát ta nú sí tó
om., b., amely iga zol ja a
bün tet len elõ éle tet és hogy
nem áll a fog lal ko zás gya -
kor lá sá tól el til tás ha tá lya
alatt, szgy. iga zo lá sa, nyi lat -
ko zat va gyon nyi lat ko zat-té -
te li kö te le zett ség vál la lá sá -
ról, nyi lat ko zat a pá lyá zat
nyílt vagy zárt ülé sen tör-
té nõ tár gya lá sá ról, adat vé -
del mi nyi lat ko zat.
A pá lyá za tot sze mé lye sen
vagy pos tai úton kell 
be nyúj ta ni.  
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban 
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
10.588/2011., va la mint a
mun ka kör meg ne ve zé sét:
pe da gó gus.  
Pc.: Szé kes fe hér vár Me gyei
Jo gú Vá ros Ön kor mány zat
Köz gyû lé se  
f.: dr. Maz zag Ká roly né

ÁEI: 2011. szept. 1.  
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig
szól. 
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.
Pbhi: 2011. máj. 7.  
Pe hi: 2011. jún. 30.
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Lf.: az igaz ga tó fe le lõs az
in téz mény ben és an nak 
je nõi tag in téz mé nyé ben a
ta nu lók ok ta tá sá nak-ne ve -
lé sé nek meg szer ve zé sé ért,
az in téz mény mû kö dé sé ért, 
a sze mé lyi, tár gyi és anya -
gi fel té te lek biz to sí tá sá ért,
irá nyí tá sá ért.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za to -
kat a Kö zokt.tv.-ben, a
Korm. ren de let ben meg ha tá -
ro zott szer ve ze tek és Je nõ
Köz ség Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te vé le mé -
nye zik. A vé le mé nye zést 
kö ve tõ en a pá lyá za tok ról a
Hu mán Köz szol gá la ti Szak -
bi zott ság ja vas la ta alap ján
Szé kes fe hér vár Me gyei Jo gú 
Vá ros Köz gyû lé se dönt.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, 
va la mint Korm. ren de let
alap ján. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lés sel (3 pél -
dány ban), is ko lai vég zett sé -
get, szak vizs gát ta nú sí tó
om., b., amely iga zol ja a
bün tet len elõ éle tet és hogy
nem áll a fog lal ko zás gya -
kor lá sá tól el til tás ha tá lya
alatt, szgy. iga zo lá sa, nyi lat -
ko zat va gyon nyi lat ko zat-té -
te li kö te le zett ség vál la lá sá -
ról, nyi lat ko zat a pá lyá zat
nyílt vagy zárt ülé sen tör -
té nõ tár gya lá sá ról, adat vé -
del mi nyi lat ko zat.  
A pá lyá za tot sze mé lye sen
vagy pos tai úton kell 
be nyúj ta ni.  
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban 
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
10.085/2011., va la mint a
mun ka kör meg ne ve zé sét:
pe da gó gus.  
Pc.: Szé kes fe hér vár 
Me gyei Jo gú Vá ros 
Ön kor mány zat 
Köz gyû lé se 
f.: dr. Maz zag Ká roly né
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Her mann Lász ló Ze ne mû -
vé sze ti Szak kö zép is ko la 
és Alap fo kú Mû vé szet ok -
ta tá si In téz mény  
8000 Szé kes fe hér vár,
Vá ros ház tér 3.
Igaz ga tó, pe da gó gus 
mun ka kör ben
(tel jes mun ka idõ)

Lf.: az igaz ga tó fe le lõs az
in téz mény ben a ta nu lók
ok ta tá sá nak-ne ve lé sé nek
meg szer ve zé sé ért, az in -
téz mény mû kö dé sé ért, a
sze mé lyi, tár gyi és anya gi
fel té te lek biz to sí tá sá ért,
irá nyí tá sá ért. 

Egye tem, a Kö zokt.tv. 
18. § (1) be kez dé se sze -
rin ti ta ná ri, ta ní tói v. és
szak kép zett ség, il let ve 
ze ne mû vész, leg alább 
5 év pe da gó gus mun ka -
kör ben szer zett szgy. a
Kö zokt.tv. 18. § (5)–(6)
be kez dé sei sze rint, vagy
ze ne mû vé sze ti pá lyán
szer zett leg alább 5 év
szgy., ha leg alább 3 év
pe da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy., ma gyar ál -
lam pol gár ság, vagy kü lön 
jog sza bály sze rint a sza -
bad moz gás és tar tóz ko -
dás jo gá val ren del ke zõ, 
il let ve be ván do rolt vagy
le te le pe dett sze mély, bün -
tet len elõ élet, cse lek võ ké -
pes ség, ne áll jon a fog lal -
ko zás gya kor lá sá tól el til -
tás ha tá lya alatt, pe da gó -
gus szak vizs ga, va gyon -
nyi lat ko zat-té te li el já rás
le foly ta tá sa.
Ma ga sabb ve ze tõi meg bí -
zást az kap hat, aki a 
mun kál ta tó val köz al kal -
ma zot ti jog vi szony ban 
áll, vagy a meg bí zás sal
egy ide jû leg köz al kal ma -
zot ti mun ka kör be 
ki ne vez he tõ.

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig
szól.  
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.  
Pbhi: 2011. máj. 7.  
Pe hi: 2011. jún. 30.  
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za to -
kat a Kö zokt.tv.-ben, a
Korm. ren de let ben meg ha tá -
ro zott szer ve ze tek vé le mé -
nye zik. A vé le mé nye zést 
kö ve tõ en a pá lyá za tok ról a 
Hu mán Köz szol gá la ti Szak -
bi zott ság ja vas la ta alap ján
Szé kes fe hér vár Me gyei Jo gú 
Vá ros Köz gyû lé se dönt.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, 
va la mint Korm. ren de let
alap ján.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lés sel (3 pél -
dány ban), is ko lai vég zett sé -
get, szak vizs gát 
ta nú sí tó om., b., amely iga -
zol ja a bün tet len elõ éle tet 
és hogy nem áll a fog lal ko -
zás gya kor lá sá tól el til tás 
ha tá lya alatt, szgy. iga zo lá -
sa, nyi lat ko zat va gyon nyi lat -
ko zat-té te li kö te le zett ség
vál la lá sá ról, nyi lat ko zat a
pá lyá zat nyílt vagy zárt ülé -
sen tör té nõ tár gya lá sá ról,
adat vé del mi nyi lat ko zat.
A pá lyá za tot sze mé lye sen
vagy pos tai úton kell 
be nyúj ta ni.
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban 
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
10.104/2011., va la mint a
mun ka kör meg ne ve zé sét:
pe da gó gus.
Pc.: Szé kes fe hér vár Me gyei
Jo gú Vá ros Ön kor mány zat
Köz gyû lé se  
f.: dr. Maz zag Ká roly né 
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Ko dály Zol tán Ál ta lá nos
Is ko la, Gim ná zi um és
Alap fo kú 
Mû vé szet ok ta tá si 
In téz mény  
8000 Szé kes fe hér vár,  
Bé ke tér 4.  
Igaz ga tó, pe da gó gus 
mun ka kör ben  
(tel jes mun ka idõ)   

Lf.: az igaz ga tó fe le lõs az
in téz mény ben a ta nu lók
ok ta tá sá nak-ne ve lé sé nek
meg szer ve zé sé ért, az in -
téz mény mû kö dé sé ért, a
sze mé lyi, tár gyi és anya gi
fel té te lek biz to sí tá sá ért,
irá nyí tá sá ért. Az in téz -
mény ben az alap fo kú 
mû vé szet ok ta tás né pi 
he ge dû, né pi brá csa, né pi
bõ gõ, csel ló, ütõ gor don,
dob, né pi ének, nép tánc,
gra fi ka, fes té szet és szín já -
ték tan sza ko kon fo lyik.

Egye tem, a Kö zokt.tv. 
18. § (1) be kez dé se sze -
rin ti ta ná ri, ta ní tói v. és
szak kép zett ség, il let ve az
ok ta tott mû vé sze ti tárgy -
nak meg fe le lõ mû vész,
leg alább 5 év pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy. a Kö zokt.tv. 18. §
(5)–(6) be kez dé sei sze -
rint, vagy az ok ta tott 
mû vé sze ti tárgy nak meg -
fe le lõ mû vé sze ti pá lyán
el töl tött leg alább 5 év
szgy., ha leg alább 3 év
pe da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy., ma gyar ál -
lam pol gár ság, vagy kü lön 
jog sza bály sze rint a sza -
bad moz gás és tar tóz ko -
dás jo gá val ren del ke zõ, 
il let ve be ván do rolt vagy
le te le pe dett sze mély, bün -
tet len elõ élet, cse lek võ ké -
pes ség, ne áll jon a fog lal -
ko zás gya kor lá sá tól el til -
tás ha tá lya alatt, pe da gó -
gus szak vizs ga, va gyon -
nyi lat ko zat-té te li el já rás
le foly ta tá sa. Ma ga sabb
ve ze tõi meg bí zást az kap -
hat, aki a mun kál ta tó val
köz al kal ma zot ti jog vi -
szony ban áll, vagy a meg -
bí zás sal egy ide jû leg köz -
al kal ma zot ti mun ka kör be
ki ne vez he tõ. 

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig
szól.  
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.  
Pbhi: 2011. máj. 7.  
Pe hi: 2011. jún. 30.  
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za to -
kat a Kö zokt.tv.-ben, a
Korm. ren de let ben meg ha tá -
ro zott szer ve ze tek vé le mé -
nye zik. A vé le mé nye zést kö -
ve tõ en a pá lyá za tok ról a 
Hu mán Köz szol gá la ti Szak -
bi zott ság ja vas la ta alap ján
Szé kes fe hér vár Me gyei Jo gú 
Vá ros Köz gyû lé se dönt.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, 
va la mint Korm. ren de let
alap ján. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lés sel (3 pél -
dány ban), is ko lai vég zett sé -
get, szak vizs gát ta nú sí tó
om., b., amely iga zol ja a
bün tet len elõ éle tet és hogy
nem áll a fog lal ko zás gya -
kor lá sá tól el til tás ha tá lya
alatt, szgy. iga zo lá sa, nyi lat -
ko zat va gyon nyi lat ko zat-
té te li kö te le zett ség vál la lá sá -
ról, nyi lat ko zat a pá lyá zat
nyílt vagy zárt ülé sen tör-
té nõ tár gya lá sá ról, adat vé -
del mi nyi lat ko zat.
A pá lyá za tot sze mé lye sen
vagy pos tai úton kell 
be nyúj ta ni.
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban 
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
10.095/2011., va la mint a
mun ka kör meg ne ve zé sét:
pe da gó gus.
Pc.: Szé kes fe hér vár Me gyei
Jo gú Vá ros Ön kor mány zat
Köz gyû lé se 
f.: dr. Maz zag Ká roly né
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De ák Fe renc 
Ke res ke del mi és 
Ven dég lá tó ipa ri 
Szak kép zõ Is ko la  
8000 Szé kes fe hér vár,  
Ká roly Já nos u. 32.  
Igaz ga tó, pe da gó gus 
mun ka kör ben  
(tel jes mun ka idõ)

Lf.: az igaz ga tó fe le lõs az
in téz mény ben a ta nu lók
ok ta tá sá nak-ne ve lé sé nek
meg szer ve zé sé ért, az in -
téz mény mû kö dé sé ért, a
sze mé lyi, tár gyi és anya gi
fel té te lek biz to sí tá sá ért,
irá nyí tá sá ért.

Egye tem, a Kö zokt.tv. 
18. § (1) és (4) be kez dé se
sze rin ti v. és szak kép zett -
ség, leg alább 5 év 
pe da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy. a Kö zokt.tv. 
18. § (5)–(6) be kez dé sei
sze rint, ma gyar ál lam pol -
gár ság, vagy kü lön jog -
sza bály sze rint a sza bad
moz gás és tar tóz ko dás 
jo gá val ren del ke zõ, il let ve 
be ván do rolt vagy le te le -
pe dett sze mély, bün tet len
elõ élet, cse lek võ ké pes ség, 
ne áll jon a fog lal ko zás
gya kor lá sá tól el til tás ha tá -
lya alatt, pe da gó gus szak -
vizs ga, va gyon nyi lat ko -
zat-té te li el já rás le foly ta -
tá sa. 
Ma ga sabb ve ze tõi meg bí -
zást az kap hat, aki a mun -
kál ta tó val köz al kal ma zot ti 
jog vi szony ban áll, vagy a
meg bí zás sal egy ide jû leg
köz al kal ma zot ti mun ka -
kör be ki ne vez he tõ.

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig
szól.  
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.  
Pbhi: 2011. máj. 7.  
Pe hi: 2011. jún. 30.  
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za to -
kat a Kö zokt.tv.-ben, a
Korm. ren de let ben meg ha tá -
ro zott szer ve ze tek vé le mé -
nye zik. A vé le mé nye zést 
kö ve tõ en a pá lyá za tok ról a
Hu mán Köz szol gá la ti Szak -
bi zott ság ja vas la ta alap ján
Szé kes fe hér vár Me gyei Jo gú 
Vá ros Köz gyû lé se dönt.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, 
va la mint Korm. ren de let
alap ján.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lés sel (3 pél -
dány ban), is ko lai vég zett sé -
get, szak vizs gát ta nú sí tó
om., b., amely iga zol ja a
bün tet len elõ éle tet és hogy
nem áll a fog lal ko zás gya -
kor lá sá tól el til tás ha tá lya
alatt, szgy. iga zo lá sa, nyi lat -
ko zat va gyon nyi lat ko zat-té -
te li kö te le zett ség vál la lá sá -
ról, nyi lat ko zat a pá lyá zat
nyílt vagy zárt ülé sen tör té -
nõ tár gya lá sá ról, adat vé del -
mi nyi lat ko zat.  
A pá lyá za tot sze mé lye sen
vagy pos tai úton kell 
be nyúj ta ni.  
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban 
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
10.098/2011., va la mint a
mun ka kör meg ne ve zé sét:
pe da gó gus.  
Pc.: Szé kes fe hér vár Me gyei
Jo gú Vá ros Ön kor mány zat
Köz gyû lé se  
f.: dr. Maz zag Ká roly né
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Tó par ti Gim ná zi um és
Mû vé sze ti Szak kö zép-
is ko la  
8000 Szé kes fe hér vár,  
Für dõ sor 5.  
Igaz ga tó, pe da gó gus 
mun ka kör ben  
(tel jes mun ka idõ)   

Lf.: az igaz ga tó fe le lõs az
in téz mény ben a ta nu lók
ok ta tá sá nak-ne ve lé sé nek
meg szer ve zé sé ért, az in -
téz mény mû kö dé sé ért, a
sze mé lyi, tár gyi és anya gi
fel té te lek biz to sí tá sá ért,
irá nyí tá sá ért. Az in téz -
mény ben gra fi kus, ke ra mi -
kus, tex til mû ves, al kal ma -
zott gra fi kus, kéz mû ves és
tex til raj zo ló és mo dell ter -
ve zõ asszisz tens OKJ sze -
rin ti szak ké pe sí té sek meg -
szer zé sé re fo lyik kép zés.

Egye tem, a Kö zokt.tv. 
18. § (1) be kez dé se sze -
rin ti ta ná ri, ta ní tói v. és
szak kép zett ség, il let ve az
ok ta tott mû vé sze ti tárgy -
nak meg fe le lõ mû vész,
leg alább 5 év pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy. a Kö zokt.tv. 18. §
(5)–(6) be kez dé sei sze -
rint, vagy az ok ta tott 
mû vé sze ti tárgy nak meg -
fe le lõ mû vé sze ti pá lyán
el töl tött leg alább 5 év
szgy., ha leg alább 3 év
pe da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy., ma gyar ál -
lam pol gár ság, vagy kü lön 
jog sza bály sze rint a sza -
bad moz gás és tar tóz ko -
dás jo gá val ren del ke zõ, 
il let ve be ván do rolt vagy
le te le pe dett sze mély, bün -
tet len elõ élet, cse lek võ ké -
pes ség, ne áll jon a fog lal -
ko zás gya kor lá sá tól el til -
tás ha tá lya alatt, pe da gó -
gus szak vizs ga, va gyon -
nyi lat ko zat-té te li el já rás
le foly ta tá sa. Ma ga sabb
ve ze tõi meg bí zást az kap -
hat, aki a mun kál ta tó val
köz al kal ma zot ti jog vi -
szony ban áll, vagy a meg -
bí zás sal egy ide jû leg köz -
al kal ma zot ti mun ka kör be
ki ne vez he tõ. 

ÁEI: 2011. aug. 1.
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig
szól.
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.
Pbhi: 2011. máj. 7.
Pe hi: 2011. jún. 30.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za to -
kat a Kö zokt.tv.-ben, a
Korm. ren de let ben meg ha tá -
ro zott szer ve ze tek vé le mé -
nye zik. A vé le mé nye zést 
kö ve tõ en a pá lyá za tok ról a
Hu mán Köz szol gá la ti Szak -
bi zott ság ja vas la ta alap ján
Szé kes fe hér vár Me gyei Jo gú 
Vá ros Köz gyû lé se dönt.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, 
va la mint Korm. ren de let
alap ján.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lés sel (3 pél -
dány ban), is ko lai vég zett sé -
get, szak vizs gát ta nú sí tó
om., b., amely iga zol ja a
bün tet len elõ éle tet és hogy
nem áll a fog lal ko zás gya -
kor lá sá tól el til tás ha tá lya
alatt, szgy. iga zo lá sa, nyi lat -
ko zat va gyon nyi lat ko zat-
té te li kö te le zett ség vál la lá-
sár ól, nyi lat ko zat a pá lyá zat
nyílt vagy zárt ülé sen tör té -
nõ tár gya lá sá ról, adat vé del -
mi nyi lat ko zat.
A pá lyá za tot sze mé lye sen
vagy pos tai úton kell 
be nyúj ta ni.  
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban 
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
10.101/2011., va la mint a
mun ka kör meg ne ve zé sét:
pe da gó gus.
Pc.: Szé kes fe hér vár Me gyei
Jo gú Vá ros Ön kor mány zat
Köz gyû lé se  
f.: dr. Maz zag Ká roly né
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Egyéb ve ze tõ

A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv Meg hir de tett mun ka hely Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek Jut ta tá sok (Ft), il let mény, pót lék, egyéb

1 2 3 4

Aszó di Kis tér ség 
Ön kor mány za ta i nak 
Több cé lú Tár su lá sa
2170 Aszód,
Kos suth u. 59.  
Tel./fax: (28) 400-676

Aszó di Kis tér ség Egy sé ges 
Pe da gó gi ai Szak szol gá la ta
In téz mény ve ze tõ

Pe da gó gi ai szak szol gá la ti
in téz mény ben pe da gó gus
mun ka kör be töl té sé re jo -
go sí tó fel sõ fo kú is ko lai v. 
és szak kép zett ség a pe da -
gó gi ai szak szol gá la tok ról
szó ló 4/2010. (I. 19.)
OKM ren de let 3. §-ban
fog lal tak sze rint, pe da gó -
gus szak vizs ga, a szak ké -
pe sí tés nek meg fe le lõ pe -
da gó gi ai szak szol gá la ti
mun ka kör ben szer zett 
leg alább 5 év szgy., a 
pá lyá zat el nye ré se ese tén
va gyon nyi lat ko zat-té te li
el já rás le foly ta tá sa.
Elõny: pe da gó gi ai szak -
szol gá la ti in téz mény ben
szer zett vgy., az egy sé ges
pe da gó gi ai szak szol gá lat
ál tal el lá tott fel ada tok hoz
kap cso ló dó to váb bi szak -
ké pe sí tés.

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A meg bí zás 5 év re szól.
Pbhi: 2011. máj. 2.  
Pe hi: 2011. jún. 30.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
is ko lai vég zett sé get ta nú sí tó
om., szak mai ön., vpr. a
szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lés -
sel, b., amely iga zol ja, hogy
a bûn tet te sek nyil ván tar tá sá -
ban nem sze re pel, il let ve 
ok ta tá si te rü le ten nem áll
fog lal ko zás tól el til tás ha tá -
lya alatt, nyi lat ko zat a pá lyá -
zat nyílt vagy zárt ülé sen
törté nõ tár gya lá sá ról, adat -
vé del mi nyi lat ko zat.
Pc.: Aszó di Kis térség 
Ön kor mány za ta i nak 
Több cé lú Tár su lá sá nak 
el nö ke.

Bár czi Gusz táv 
Egy sé ges 
Gyógy pe da gó gi ai 
Mód szer ta ni In téz mény 
Igaz ga tó Ta ná csa  
4024 Deb re cen,  
Bu dai Ézsi ás u. 2.  
Tel.: (52) 349-064  
Fax: (52) 531-690

Ér tel mi fo gya té kos ta nu ló -
kat ne ve lõ-ok ta tó elõ ké szí -
tõ szak is ko la  
In téz mény egy ség-ve ze tõ

Ér tel mi fo gya té kos ta nu ló -
kat ne ve lõ-ok ta tó is ko la
kol lé gi u mi in téz mény-
egy ség
In téz mény egy ség-ve ze tõ

Oli gof rén pe da gó gi ai 
sza kos gyógy pe da gó gi ai
ta nár, vagy ta nu lás ban
aka dá lyo zot tak 
pe da gó gi á ja sza kos
gyógy pe da gó gus, 
leg alább 5 év szgy. 
az adott te rü le ten. 

ÁEI: 2011. aug. 16.  
A meg bí zás 2016. aug. 15-ig 
szól.  
Pbhi: az Ok ta tá si és Kul tu rá -
lis Köz löny ben va ló meg je -
le nés tõl szá mí tott 30 na pon
be lül.  
Pe hi: 2011. jún. 30.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
az adott in téz mény egy ség re
vo nat ko zó vpr., ön., om.
Pc.: Ba lázs Tün de 
el nök-igaz ga tó  

Vas vá ri Pál 
Ál ta lá nos Is ko la  
2400 Du na új vá ros,  
Pe tõ fi li get 1–2.  
Tel./fax: (25) 412-910

Ál ta lá nos 
igaz ga tó he lyet tes

Szak irá nyú fõ is ko lai és
köz ok ta tás-ve ze tõi v., 
leg alább 5 év szgy.

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A meg bí zás ha tá ro zat lan
idõ re szól.
Pbhi: 2011. jún. 20.  
Pe hi: 2011. jún. 30.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
vég zett sé get iga zo ló om., b.
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A pá lyá za tot pos tai úton kell 
be nyúj ta ni.
Pc.: Vas vá ri Pál 
Ál ta lá nos Is ko la  

For ró Köz sé gi Ön kor -
mány zat Kép vi se lõ-tes tü -
le te és Fan csal Köz sé gi
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te  
3849 For ró,  Fõ út 62.
Tel./fax: (46) 587-288 

Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si
Köz pont  
3849 For ró,  
Fõ út 131.  
In téz mény ve ze tõ

Ne ve lé si-ok ta tá si in téz -
mény ben pe da gó gus 
mun ka kör be töl té sé hez
szük sé ges fel sõ fo kú v. 
és szak kép zett ség, leg -
alább 5 év pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy., leg alább 5 év vgy.,
pe da gó gus szak vizs ga,
va gyon nyi lat ko zat-té te li
el já rás le foly ta tá sa.

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A meg bí zás 2016. jún. 30-ig, 
5 év re szól.  
Pbhi: a KSZK hon lap ján tör -
té nõ köz zé té tel tõl szá mí tott
30 nap.
Jut ta tás: ill., ma ga sabb vp.
Kjt. sze rint.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vpr., az elõ írt
ké pe sí tés sel va ló ren del ke -
zés és szgy. hi te les iga zo lá -
sa, 30 nap nál nem ré geb bi b.
A pá lyá za tot 3 pél dány ban,
írás ban, sze mé lye sen vagy
aján lott pos tai kül de mény -
ként, zárt bo rí ték ban, 
„Igaz ga tó pá lyá zat” meg je -
lö lés sel kell be nyúj ta ni.
Pc.: Nagy né 
dr. Pa il Ma ri an na 
kör jegy zõ  
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja: 
2011. ápr. 8.

Hód me zõ vá sár hely 
Me gyei Jo gú Vá ros 
Köz gyû lé se  
6800 Hód me zõ vá sár hely,
Kos suth tér 1.  
Tel.: (62) 530-100

Fax: (62) 530-192

Vá sár he lyi Cse res nyés
Kol lé gi u mok  
In téz mény ve ze tõ 

Fel sõ fo kú szak irá nyú v.,
leg alább 5 év fel sõ fo kú
vég zett sé get vagy fel sõ-
fo kú szak mai ké pe sí tést
igény lõ, a köz ok ta tás te -
rü le tén vég zett mun ka kör -
ben szer zett szgy., ma gyar 
ál lam pol gár ság, bün tet len
elõ élet.  
Ma ga sabb ve ze tõ be osz -
tás el lá tá sá ra meg bí zást az 
kap hat, aki a mun kál ta tó -
val köz al kal ma zot ti jog vi -
szony ban áll, vagy a meg -
bí zás sal egy ide jû leg ne ve -
lõ ta ná ri mun ka kör be 
ki ne vez he tõ.  
Elõny: a pá lyá za ti alap fel -
té telt meg ha la dó mér té kû
szgy., leg alább kö zép fo kú 
nyelv vizs ga.

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A meg bí zás 5 év re szól.
Pbhi: 2011. máj. 20.  
Pe hi: 2011. évi jú ni us ha vi
köz gyû lés nap ja.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vpr., ké pe sí tést
iga zo ló om., b., adat vé del mi
nyi lat ko zat.
Pc.: Lá zár Já nos 
pol gár mes ter  
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja: 
2011. ápr. 20.
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Ka pos mé rõ Köz ség 
Ön kor mány za ta
7521 Ka pos mé rõ,
Hu nya di u. 13.
Tel./fax: (82) 477-001,
(82) 577-410

Hu nya di Já nos Ál ta lá nos
Mû ve lõ dé si Köz pont  
In téz mény ve ze tõ

Szak irá nyú fel sõ fo kú 
is ko lai v. és szak kép zett -
ség, leg alább 5 év 
pe da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy., pe da gó gus
szak vizs ga, má sod szor 
és to váb bi al ka lom mal
tör té nõ meg bí zás ese tén
pe da gó gus szak vizs ga 
ke re té ben szer zett 
in téz mény ve ze tõi 
szak kép zett ség.  
Elõny: ne ve lé si-ok ta tá si
in téz mény ben szer zett
vgy., köz ok ta tá si ve ze tõi
szak vizs ga, leg alább 
10 év pe da gó gus mun ka -
kör ben szer zett szgy., 
ma ga sabb is ko lai v.

ÁEI: 2011. júl. 1.  
A meg bí zás 2016. jún. 30-ig
szól.  
Pbhi: 2011. máj. 16. 
Pe hi: 2011. jún. 10.  
Jut ta tás: ill., p. Kjt. sze rint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., szgy. iga zo lá sa, 
vpr. a szak mai hely zet elem -
zés re épü lõ fej lesz té si el kép -
ze lés sel, b., adat vé del mi 
nyi lat ko zat.  
Pc.: Ka pos mé rõ Köz ség 
Ön kor mány za ta  
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja: 
2011. ápr. 19.

Mu csony Nagy köz sé gi
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te és
Izsó fal va Nagy köz sé gi
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te  
3744 Mu csony,  Fõ út 2.
Tel./fax: (48) 403-184,
(48) 528-201

Ka lász Lász ló Ál ta lá nos
Mû ve lõ dé si Köz pont
3744 Mu csony,  
Bá nyász út 7.
In téz mény ve ze tõ 

 Lf.: ve ze ti és irá nyít ja az
ÁMK-t, e fel ada tán be lül
az ala pí tó ok irat nak meg -
fe le lõ en az in téz mény egy -
sé ge it, fe le lõs a kü lön bö zõ 
in téz mény egy sé gek
együtt mû kö dé sé rõl, te vé -
keny sé gük össze han go lá -
sá ról, fe lel az in téz mény
szak sze rû, ha té kony és 
tör vé nyes mû kö dé sé ért, a
ta ka ré kos gaz dál ko dá sért,
biz to sít ja az in téz mény
mû kö dé sé hez szük sé ges
sze mé lyi és tár gyi fel té te -
le ket.  Szak mai fel ada ta i -
nak rész le tes fel so ro lá sát a 
Kö zokt.tv. 54–55. §-ai tar -
tal maz zák, a gaz dál ko dás -
sal kap cso la tos fel ada ta it
az ál lam ház tar tás ról szó ló
1992. évi XXXVI II. tv. 
94. §-a tar tal maz za.

A Kö zokt.tv. 18. § (1) be -
kez dés sze rint az adott 
ne ve lé si-ok ta tá si in téz -
mény ben pe da gó gus 
mun ka kör be töl té sé hez
szük sé ges fel sõ fo kú isko -
lai v. és szak kép zett ség,
pe da gó gus szak vizs ga,
má sod szor és to váb bi al -
ka lom mal tör té nõ meg bí -
zás ese tén pe da gó gus
szak vizs ga ke re té ben
szer zett in téz mény ve ze tõi
szak kép zett ség, leg alább
5 év pe da gó gus mun ka -
kör ben szer zett szgy. 
[ki vé ve a fen ti tv. 18. §
(6) be kez dé sé ben fog lal -
tak], a ne ve lé si-ok ta tá si
in téz mény ben pe da gó gus
mun ka kör ben fenn ál ló,
ha tá ro zat lan idõ re szó ló
al kal ma zás, il let ve a meg -
bí zás sal egy ide jû leg pe da -
gó gus mun ka kör ben tör té -
nõ, ha tá ro zat lan idõ re
szó ló al kal ma zás, ma gyar
ál lam pol gár ság, vagy kü -
lön jog sza bály sze rin ti jog 
a sza bad moz gás hoz és
tar tóz ko dás hoz, il let ve be -
ván dor lá si vagy le te le pe-

ÁEI: 2011. aug. 16.  
A meg bí zás 2016. 
aug. 15-ig, 5 év re szól.  
Pbhi: a KSZK hon lap ján 
tör té nõ köz zé té tel tõl szá mí -
tott 30 nap.  
Pe hi: a Korm. ren de let ben
meg ha tá ro zott vé le mé nye zé -
si ha tár idõ le jár tát kö ve tõ
30., il let ve 60. na pot kö ve tõ
el sõ kép vi se lõ-tes tü le ti ülés.
Jut ta tás: ill. Kjt. és Korm.
ren de let sze rint, va la mint a
150/1992. (XII. 20.) Korm.
ren del ke zé sei alap ján.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
rész le tes szak mai ön., vpr. a
szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lés -
sel, is ko lai vég zett sé get,
szak kép zett sé get iga zo ló
om., b., a pá lyá zó nyi lat ko -
za ta ar ról, hogy in téz mény -
ve ze tõi meg bí zá sa ese tén a
va gyon nyi lat ko zat-té te li kö -
te le zett sé gé nek ele get tesz,
nyi lat ko zat a pá lyá zat nyílt
vagy zárt ülé sen tör té nõ tár -
gya lá sá ról, adat vé del mi 
nyi lat ko zat.
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dé si en ge dély, bün tet len
elõ élet, va gyon nyi lat ko -
zat-té te li el já rás le foly ta -
tá sa a 2007. évi CLII. tv.
alap ján, leg alább 5 év ne -
ve lé si-ok ta tá si in téz mény -
ben szer zett vgy.

A pá lyá za tot sze mé lye sen
vagy pos tai úton, „Pá lyá zat
in téz mény ve ze tõi ál lás ra”
meg je lö lés sel kell 
be nyúj ta ni.  
A pá lyá zat ki író ja a pá lyá zat 
ered mény te len né nyil vá ní tá -
sá nak jo gát fenn tart ja.  
Pc.: Mu csony 
Nagy köz sé gi 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te  
f.: Visz lai Vik tor 
pol gár mes ter  

Öcsöd Nagy köz sé gi 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te
5451 Öcsöd, 
Kos suth tér 1.  
Tel./fax: (56) 310-001

Alap szol gál ta tá si Köz pont
5451 Öcsöd,  
Hu nya di út 57.  
In téz mény ve ze tõ  
(tel jes mun ka idõ)   

Lf.: az Alap szol gál ta tá si
Köz pont in téz mény ve ze tõi 
fel ada ta i nak el lá tá sa, az in -
téz mény dol go zói fe lett a
mun kál ta tói jo gok gya kor -
lá sa, in téz mé nyi do ku men -
tu mok el ké szí té se, el lá tot -
tak gon do zás ba vé te lé nek
elõ ké szí té se, meg ál la po dá -
sok meg kö té se, gon do zá si
ter vek el ké szí té se, té rí té si
díj ke ze lé se, nyil ván tar tá -
sok ve ze té se. 
Az in téz mény hez tar to zó
fel ada tok: idõ sek ott ho na,
idõ sek klub ja, há zi gon do -
zás, ét kez te tés, csa lád se gí -
tõ és gyer mek jó lé ti 
szol gál ta tás.

Fõ is ko la, az 1/2000. 
(I. 7.) SzCsM ren de le te 
3. szá mú mel lék le te 
8.2 pont já ban meg ha tá-
ro zott ké pe sí tés, a
257/2000. (XII. 23.)
Korm. ren de let 3. § 
(3) be kez dés a) pont ja
sze rin ti – leg alább 5 év
szgy., fel hasz ná lói szin tû
MS Of fi ce (iro dai al kal -
ma zá sok), va gyon nyi lat -
ko zat-té te li el já rás le foly -
ta tá sa, bün tet len elõ élet. 

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig, 
5 év re szól.  
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.  
Pbhi: 2011. jún. 30.  
Pe hi: 2011. júl. 28.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, 
va la mint a köz al kal ma zot ti
sza bály zat alap ján, szl.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
az 1997. évi  XXXI. tv. 15. § 
(8) be kez dés sze rin ti nyi lat -
ko zat, szak mai ön., b., vpr. 
a szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lés -
sel, is ko lai vég zett sé get iga -
zo ló om., adat vé del mi 
nyi lat ko zat.  
A pá lyá za tot sze mé lye sen
vagy pos tai úton kell 
be nyúj ta ni.
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban 
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
1208/2011., va la mint a 
mun ka kör meg ne ve zé sét:
men tál hi gi é nés mun ka társ.  
Pc.: Öcsöd Nagy köz sé gi
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te  
f.: Mol nár Bál int 
pol gár mes ter
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Sán dor fal va Vá ros 
Ön kor mány zat
Kép vi se lõ-tes tü le te
6762 Sán dor fal va,  
Sza bad ság tér 1.
Tel./fax: (62) 572-961

Sán dor fal vi Tér sé gi 
Mû vé szet ok ta tá si 
In téz mény  
6762 Sán dor fal va,  
Al kot mány krt. 15–17.  
In téz mény ve ze tõ

Lf.: a Kö zokt.tv. alap ján –
fe le lõs az in téz mény szak -
sze rû és tör vé nyes mû kö -
dé sé ért, a ma gas szin tû 
pe da gó gi ai mun ká ért, az
éssze rû és ta ka ré kos gaz -
dál ko dá sért. Gya ko rol ja 
a mun kál ta tói jo go kat az
in téz mény dol go zói fe lett,
és dönt az in téz mény 
mû kö dé sé vel kap cso la tos
min den olyan ügy ben,
ame lyet jog sza bály nem
utal más ha tás kör be.

Bün tet len elõ élet, 
cse lek võ ké pes ség, a 
Kö zokt.tv. 17. § (1) be -
kez dés k) pont já ban meg -
ha tá ro zot tak sze rin ti fel -
sõ fo kú is ko lai, szak irá nyú 
ta nár vagy mû vész v., 
leg alább 5 év pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy. a Kö zokt.tv. 18. §
(5)–(6) be kez dé sé ben 
fog lalt ren del ke zé sek re
te kin tet tel, pe da gó gus
szak vizs ga a 277/1997.
(X. 22.) Korm. ren de let
20. § (5) be kez dé se 
alap ján.

Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony. 
Új on nan lé te sí tett jog vi -
szony ese tén – a Kjt. 21/A. § 
(4) be kez dé sé ben fog lal tak
ki vé te lé vel – 3 hó nap pró ba -
idõ ki kö té sé vel.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
rész le tes szak mai ön., vpr. a
szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lés -
sel, a pá lyá za ti fel hí vás ban
meg fo gal ma zott tar tal mi 
kö ve tel mé nyek, b., ké pe sí -
tést iga zo ló om., adat vé del -
mi nyi lat ko zat.

Szé kes fe hér vár 
Me gyei Jo gú Vá ros 
Ön kor mány zat Köz gyû lé se 
8000 Szé kes fe hér vár,  
Vá ros ház tér 1.  
Tel.: (22) 537-189  
Fax: (22) 537-225

Jó zsef At ti la 
Kö zép is ko lai Kol lé gi um 
8000 Szé kes fe hér vár,  
Szé che nyi I. u. 13.  
In téz mény ve ze tõ,
pe da gó gus mun ka kör ben
(tel jes mun ka idõ)

Lf.: az igaz ga tó fe le lõs az
in téz mény ben a ta nu lók
ne ve lé sé nek meg szer ve zé -
sé ért, az in téz mény mû kö -
dé sé ért, a sze mé lyi, tár gyi
és anya gi fel té te lek biz to -
sí tá sá ért, irá nyí tá sá ért.

Egye tem, a Kö zokt.tv. 
18. § (1) be kez dé se sze -
rin ti v. és szak kép zett ség,
leg alább 5 év pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy. a Kö zokt.tv. 18. §
(5)–(6) be kez dé sei sze -
rint, ma gyar ál lam pol gár -
ság, vagy kü lön jog sza -
bály sze rint a sza bad moz -
gás és tar tóz ko dás jo gá val 
ren del ke zõ, il let ve be ván -
do rolt vagy le te le pe dett
sze mély, bün tet len elõ -
élet, cse lek võ ké pes ség, 
ne áll jon a fog lal ko zás
gya kor lá sá tól el til tás 
ha tá lya alatt, pe da gó gus
szak vizs ga, va gyon nyi lat -
ko zat-té te li el já rás le foly -
ta tá sa.
Ma ga sabb ve ze tõi meg bí -
zást az kap hat, aki a mun -
kál ta tó val köz al kal ma zot ti 
jog vi szony ban áll, vagy a
meg bí zás sal egy ide jû leg
köz al kal ma zot ti mun ka -
kör be ki ne vez he tõ.

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig
szól.  
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.  
Pbhi: 2011. máj. 7.  
Pe hi: 2011. jún. 30.  
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za to -
kat a Kö zokt.tv.-ben, a
Korm. ren de let ben meg ha tá -
ro zott szer ve ze tek vé le mé -
nye zik.
A vé le mé nye zést kö ve tõ en a 
pá lyá za tok ról a Hu mán Köz -
szol gá la ti Szak bi zott ság ja -
vas la ta alap ján Szé kes fe hér -
vár Me gyei Jo gú Vá ros 
Köz gyû lé se dönt.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, 
va la mint Korm. ren de let
alap ján.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ 
fej lesz té si el kép ze lés sel 
(3 pél dány ban), is ko lai vég -
zett sé get, szak vizs gát ta nú-
sí tó om., b., amely iga zol ja a
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Spe ci á lis Fej lesz tõ 
Böl csõ de  
8000 Szé kes fe hér vár,  
Jó zsef At ti la u. 34.  
In téz mény ve ze tõ, 
kis gyer mek ne ve lõ 
mun ka kör ben  
(tel jes mun ka idõ)

Lf.: a 6 éven alu li spe ci á lis 
gon do zást igény lõ sa já tos
ne ve lé si igé nyû gyer me -
kek (tes ti, ér zék szer vi, be -
széd fo gya té kos, au tis ta,
több fo gya té kos ság együt -
tes elõ for du lá sa ese tén,
hal mo zot tan fo gya té kos, a
meg is me rõ funk ci ók vagy
a vi sel ke dés fej lõ dé sé nek
or ga ni kus ok ra vissza ve -
zet he tõ sú lyos rend el le nes -
sé gé vel küz dõ, va la mint a
meg is me rõ funk ci ók vagy
a vi sel ke dés fej lõ dé sé nek
or ga ni kus ok ra nem
vissza ve zet he tõ tar tós 

Fõ is ko la, a 15/1998. 
(IV. 30.) NM ren de let 
2. sz. mel lék let I. rész 
I. Alap el lá tá sok 
2.B) pont já ban meg ha tá -
ro zott v. és szak kép zett -
ség, vagy fel sõ fo kú vég -
zett ség hi á nyá ban szak irá -
nyú fel sõ fo kú szak ké pe sí -
tés, amellyel a ma ga sabb
ve ze tõi fel ada tok 2013.
de cem ber 31-ig lát ha tók
el, leg alább 5 év fel sõ fo kú 
vég zett sé get vagy fel sõ-
fo kú szak mai ké pe sí tést
igény lõ, a gyer mek vé de -
lem, a szo ci á lis el lá tás, 
az egész ség ügyi el lá tás,
il let ve a köz ok ta tás te rü le -
tén be töl tött mun ka kör ben 
szer zett szgy., ma gyar ál -
lam pol gár ság, vagy kü lön 
jog sza bály sze rint a sza -
bad moz gás és tar tóz ko -
dás jo gá val ren del ke zõ, 
il let ve be ván do rolt vagy

bün tet len elõ éle tet és hogy
nem áll a fog lal ko zás gya -
kor lá sá tól el til tás ha tá lya
alatt, szgy. iga zo lá sa, nyi lat -
ko zat va gyon nyi lat ko zat-té -
te li kö te le zett ség vál la lá sá -
ról, nyi lat ko zat a pá lyá zat
nyílt vagy zárt ülé sen tör té -
nõ tár gya lá sá ról, adat vé del -
mi nyi lat ko zat.  
A pá lyá za tot sze mé lye sen
vagy pos tai úton kell be -
nyúj ta ni.  
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban 
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
10.096/2011., va la mint a
mun ka kör meg ne ve zé sét:
pe da gó gus.  
Pc.: Szé kes fe hér vár Me gyei
Jo gú Vá ros Ön kor mány zat
Köz gyû lé se  
f.: dr. Maz zag Ká roly né

ÁEI:  2011. júl. 1.  
A meg bí zás 2016. jún. 30-ig
szól.
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.  
Pbhi: 2011. máj. 9.  
Pe hi: 2011. jún. 30.  
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za to -
kat a Hu mán Köz szol gál ta tá -
si Szak bi zott ság tag ja i ból és
a 257/2000. (XII. 26.) Korm. 
ren de let ben meg ha tá ro zott
sze mé lyek bõl ál ló bi zott ság
vé le mé nye zi.
A pá lyá za tok ról Szé kes fe -
hér vár Me gyei Jo gú Vá ros
Köz gyû lé se dönt.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, va -
la mint a 257/2000. (XII. 26.) 
Korm. ren de let alap ján.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ 
fej lesz té si el kép ze lés sel 
(3 pél dány ban), iskolai
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és sú lyos rend el le nes sé-
gé vel küz dõ) ko rai ha bi li -
tá ci ós és re ha bi li tá ci ós 
cé lú ne ve lé sét, ko rai fej -
lesz té sét és gon do zá sát,
va la mint fej lesz tõ fel ké szí -
té sét vég zõ költ ség ve té si
in téz mény ve ze té se, 
irá nyí tá sa.

le te le pe dett sze mély, bün -
tet len elõ élet, cse lek võ ké -
pes ség, ne áll jon a fog lal -
ko zás gya kor lá sá tól el til -
tás ha tá lya alatt, va gyon -
nyi lat ko zat-té te li el já rás
le foly ta tá sa.  Ma ga sabb
ve ze tõi meg bí zást az kap -
hat, aki a mun kál ta tó val
köz al kal ma zot ti jog vi -
szony ban áll, vagy a meg -
bí zás sal egy ide jû leg köz -
al kal ma zot ti mun ka kör be
ki ne vez he tõ.

vég zett sé get, szak vizs gát 
ta nú sí tó om., b., amely iga -
zol ja a bün tet len elõ éle tet és
hogy nem áll a fog lal ko zás
gya kor lá sá tól el til tás ha tá lya 
alatt, szgy. iga zo lá sa, nyi lat -
ko zat va gyon nyi lat ko zat-
té te li kö te le zett ség vál la lá-
sár ól, nyi lat ko zat a pá lyá zat
nyílt vagy zárt ülé sen tör té -
nõ tár gya lá sá ról, adat vé del -
mi nyi lat ko zat.  
A pá lyá za tot sze mé lye sen
vagy pos tai úton kell be -
nyúj ta ni. 
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban 
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
10.112/2011., va la mint a
mun ka kör meg ne ve zé sét:
kis gyer mek ne ve lõ.  
Pc.: Szé kes fe hér vár Me gyei
Jo gú Vá ros Ön kor mány zat 
Köz gyû lé se  
f.: dr. Maz zag Ká roly né

Pályázati felhívás pedagógus és egyéb álláshelyek betöltésére1

A pá lyá za tok be nyúj tá sá val és köz zé té te lé vel (így kü lö nö sen a be nyúj tá si ha tár idõk kel, a pá lyá za tok hoz kö te le zõ en elõ -
írt fel té te lek kel és be nyúj tan dó mel lék le tek kel) kap cso la tos ren del ke zé se ket a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló
1992. évi XXXIII. tör vény, az e tör vény vég re haj tá sá ról szó ló 138/1992. (X. 8.) Korm. ren de let, a ne ve lé si-ok ta tá si in -
téz mé nyek  mû kö dé sé rõl szó ló 11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let, va la mint a köz le mé nyek szö ve gé ben fel tün te tett egyéb
jog sza bá lyok tar tal maz zák.

Rö vi dí té sek:

ÁEI: ál lás el fog la lá sá nak ide je
Pbhi: pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je
Pe hi: pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je
Pc: pá lyá zat cím zé se
ill: il let mény
p: pót lék
tp: te rü le ti pót lék
szl: szol gá la ti la kás
szgy: szak mai gya kor lat
v: vég zett ség
étkh: ét ke zé si hoz zá já ru lás
om: ok le vél má so lat (amennyi ben a pá lyá zat ki író ja mást nem ha tá roz meg, ak kor egy sze rû má so lat)
b: er köl csi bi zo nyít vány (amennyi ben a pá lyá zat ki író ja mást nem ha tá roz meg, ak kor há rom hó nap nál nem ré geb bi)
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f: fel vi lá go sí tás
ön: ön élet rajz
adat vé del mi nyi lat ko zat: hoz zá já ru lás a pá lyá za ti anyag ban fog lalt sze mé lyes ada tok a pá lyá za ti el já rás sal össze füg gõ
ke ze lé sé hez, il let ve be te kin tés re jo go sul tak ál ta li meg is me ré sé hez
KSZK: Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont
Kö zokt.tv.: a köz ok ta tás ról szó ló 1993. évi LXXIX. tör vény
Kjt.: a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény
Korm. ren de let: a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról szó ló 138/1992.
(X. 8.) Korm. ren de let
MKM ren de let: a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek mû kö dé sé rõl szó ló 11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let
Lf: a mun ka kör be tar to zó, il let ve a ve ze tõi meg bí zás sal já ró lé nye ges fel ada tok

Ta ní tó, ta nár

A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv Meg hir de tett mun ka hely Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek Jut ta tá sok (Ft), il let mény, pót lék, egyéb

1 2 3 4

Do bo zi Ál ta lá nos Is ko la
5624 Do boz,
Kos suth tér 15.
Tel./fax: (66) 268-298

An gol–bár mely sza kos 
ta nár

Ta ní tó – an gol mû velt ség -
te rü let 

Fõ is ko lai v. ÁEI: 2011. szept. 1.  
Pbhi: 2011. aug. 1.  
Pe hi: 2011. aug. 15.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.  
A pá lyá za tot írás ban kell 
be nyúj ta ni.  
f.: Zsig mond Ká roly 
igaz ga tó

Vas vá ri Pál 
Ál ta lá nos Is ko la  
2400 Du na új vá ros,  
Pe tõ fi li get 1–2.  
Tel./fax: (25) 412-910

Ma gyar–bár mely sza kos
ta nár
(ha tá ro zat lan idõ re)

Szak irá nyú fõ is ko lai v. ÁEI: 2011. aug. 1.  
Pbhi: 2011. jún. 20.  
Pe hi: 2011. jún. 30.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
vég zett sé get iga zo ló om., b.
A pá lyá za tot pos tai úton kell 
be nyúj ta ni.  
Pc.: Vas vá ri Pál 
Ál ta lá nos Is ko la  

Te le ki Lász ló Gim ná zi um
és In for ma ti kai Szak kö -
zép is ko la  
2230 Gyöm rõ,  
Szent Ist ván u. 69–71.
Tel./fax: (29) 330-015,
(29) 330-055

Test ne ve lõ sza kos ta nár 

In for ma ti ka sza kos ta nár

Ma te ma ti ka sza kos ta nár

Egye te mi v., 5 év szgy.,
H1-H4 ka te gó ria.

ÁEI: 2011. aug. 22.  
Az el sõ év ben ha tá ro zott
ide jû mun ka vi szony, egy év
múl va ha tá ro zat lan ide jû vé
vál hat.  
Pbhi: 2011. jún. 30.  
Ju tat ás: ill. Kjt. sze rint.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
b. csak pá lya kez dõk és nem
pe da gó gus mun ka kör bõl 
ér ke zõk nek szük sé ges. 
A pá lyá za tot írás ban, pos tai
úton kell be nyúj ta ni.  
Pc.: Ko vács Gyu la igaz ga tó
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Tol nay La jos 
Ál ta lá nos Is ko la  
2365 Inárcs,  
Tol nay u. 1.  
Tel./fax: (29) 370-039

Ta ní tó – al só sok ok ta tá sá -
ra, vagy nap kö zis fel ada -
tok el lá tá sá ra    

Ma te ma ti ka– ké mia vagy
ma te ma ti ka– test ne ve lés
vagy ma te ma ti ka– an gol
sza kos ta nár

Fõ is ko lai v. ÁEI: 2011. aug. 22.  
Pbhi: 2011. máj. 13.  
Pe hi: 2011. jún. 10.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.  
Pc.: Nyit rai At ti la igaz ga tó
vagy tol nay@mar ke torg.hu

Me zõ tú ri Re for má tus 
Kol lé gi um, Gim ná zi um,
Szak kö zép is ko la és 
Ál ta lá nos Is ko la  
5401 Me zõ túr,  
Kos suth L. út 2.  
Tel.: (56) 350-012  
Tel./fax: (56) 350-305
E-ma il: ref gim@re for ma -
tus-me zo tur.su li net.hu

In for ma ti ka– bár mely 
sza kos ta nár    

Ma te ma ti ka– fi zi ka sza kos
ta nár

Egye te mi v. Pbhi: 2011. máj. 20.

Ló nyay Meny hért 
Ál ta lá nos Is ko la  
4623 Tu zsér,  Ló nyay út 1. 
Tel./fax: (45) 441-006
E-ma il: is ko la.tu zser@fre -
e ma il.hu 

An gol–bár mely sza kos 
ta nár

Fõ is ko lai szin tû v. 
Elõny: szgy., 
sa ját gép ko csi. 

ÁEI: 2011. aug. 16. 
Pbhi: 2011. jún. 30. 
Pe hi: 2011. júl. 31. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
rész le tes szak mai ön., ké pe -
sí tést iga zo ló om., b. 
Pc.: Po kol Mik lós igaz ga tó 

Kõ rö si Cso ma Sán dor 
Ál ta lá nos Is ko la
3031 Zagy va szán tó, 
Rá kó czi út 27–29. 
Tel.: (37) 386-180 
Fax: (37) 586-010 
E-ma il: su li@zal tisk.su li -
net.hu

Bi o ló gia– tech ni ka vagy 
bi o ló gi a– é nek vagy
ének–tech ni ka sza kos 
ta nár 

Fõ is ko lai szin tû v.
Elõny: mind há rom szak:
bi o ló gia, ének, tech ni ka
sza kos ta nár v., har ma dik
szak ként test ne ve lés sza -
kos ta ná ri v.

ÁEI: 2011. aug. 22.
Pbhi: 2011. jún. 30. 
Pe hi: 2011. júl. 15. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint. 
Pc.: Kõ rö si Cso ma Sán dor
Ál ta lá nos Is ko la

Egyéb

A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv Meg hir de tett mun ka hely Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek Jut ta tá sok (Ft), il let mény, pót lék, egyéb

1 2 3 4

Bar tók-Ba bits Ut cai 
Óvo da
4031 Deb re cen, 
Bar tók Bé la út 78. 
Tel./fax: (52) 417-858 

Daj ka 
(ha tá ro zott idõ re)

Daj kai v. ÁEI: 2011. júl. 18.
Pbhi: 2011. jún. 15.
Pe hi: 2011. jún. 30. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
fény ké pes szak mai ön., is ko -
lai vég zett sé get iga zo ló om.
f.: Il lés Já nos né 
óvo da ve ze tõ
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Pályázati felhívás kul tu rá lis in téz mé ny ve ze tõi ál lá shelyének betöltésére1

A pá lyá za tok be nyúj tá sá val és köz zé té te lé vel – így kü lö nö sen a be nyúj tá si ha tár idõk kel, a pá lyá za tok hoz kö te le zõ en
elõ írt fel té te lek kel és be nyúj tan dó mel lék le tek kel – kap cso la tos ren del ke zé se ket a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló
1992. évi XXXIII. tör vény, az e tör vény vég re haj tá sá ról szó ló 150/1992. (XI. 20.) Korm. ren de let tar tal maz za.

Rö vi dí té sek:

ÁEI: ál lás el fog la lá sá nak ide je

Pbhi: pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je

Pe hi: pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je

ill: il let mény

p: pót lék

vp: ve ze tõi pót lék

étkh: ét ke zé si hoz zá já ru lás

szl: szol gá la ti la kás

v: vég zett ség

szgy: szak mai gya kor lat

vgy: ve ze tõi gya kor lat

b: er köl csi bi zo nyít vány (amennyi ben a pá lyá zat ki író ja mást nem ha tá roz meg, ak kor há rom hó nap nál nem ré geb bi)

om: ok le vél má so lat (amennyi ben a pá lyá zat ki író ja mást nem ha tá roz meg, ak kor egy sze rû má so lat)

ön: ön élet rajz

vpr: ve ze tõi prog ram

adat vé del mi nyi lat ko zat: hoz zá já ru lás a pá lyá za ti anyag ban fog lalt sze mé lyes ada tok a pá lyá za ti el já rás sal össze füg gõ
ke ze lé sé hez, il let ve be te kin tés re jo go sul tak ál ta li meg is me ré sé hez

Pc: pá lyá zat cím zé se

f: fel vi lá go sí tás

vp: ve ze tõi pót lék

KSZK: Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont
Lf: a mun ka kör be tar to zó, il let ve a ve ze tõi meg bí zás sal já ró lé nye ges fel ada tok

A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv Meg hir de tett mun ka hely Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek Jut ta tá sok (Ft), il let mény, pót lék, egyéb

1 2 3 4

Al só zsol ca Vá ros 
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te 
3571 Al só zsol ca, 
Kos suth L. út 138. 
Tel.: (46) 520-020

Kö zös sé gi Ház és 
Könyv tár
3571 Al só zsol ca, 
Gör gey út 1. 
In téz mény ve ze tõ 
(tel jes mun ka idõ)

Lf.: a Kö zös sé gi Ház 
és Könyv tár, Sport csar nok
és Sport pá lya ren del te tés -
sze rû mû kö dé sé nek biz to -
sí tá sa, a Helytörténeti

Fel sõ fo kú köz mû ve lõ dé si
v. és szak kép zett ség, vagy 
nem szak irá nyú egye te mi
v. és fel sõ fo kú szak irá nyú 
mun ka kö ri szak vizs ga,
kul tu rá lis szak em be rek
szer ve zett kép zé si rend -
sze ré rõl, kö ve tel mé nye i -
rõl és a kép zés fi nan szí ro -
zá sá ról szó ló 1/2000. 
(I. 14.) NKÖM ren de let
sze rint akk re di tált ve ze té -
si-szer ve zé si, pénz ügyi-

ÁEI: 2011. szept. 1.
A meg bí zás 2016. aug. 31-ig 
szól. 
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony. 
Pbhi: 2011. júl. 11. 
Pe hi: 2011. aug. 15.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, va -
la mint a 150/1992. (XI. 20.)
Korm. ren de let alap ján. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vpr., fej lesz té si
el kép ze lé sek, is ko lai vég-
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gyûj te mény lá to gat ha tó-
sá gá nak biz to sí tá sa, köz -
mû ve lõ dé si és kul tu rá lis
prog ra mok szer ve zé se.

gaz da sá gi, ál lam ház tar tá si 
is me re te ket is nyúj tó köz -
mû ve lõ dé si in téz mény-
ve ze tõi tan fo lyam ered -
mé nyes el vég zé se, a fel -
sõ fo kú köz mû ve lõ dé si
vég zett ség nek és 
szak kép zett ség nek, vagy
150/1992. (XI. 20.) 
Korm. ren de let 6/A. § 
(1) bekezdés ab) al pont -
ban meg ne ve zett szak -
vizs gá nak meg fe le lõ fel -
adat kör ben leg alább 
5 év szgy., ki emel ke dõ
köz mû ve lõ dé si te vé keny -
ség, va gyon nyi lat ko -
zat-té te li el já rás le foly ta -
tá sa, bün tet len elõ élet. 
Elõny: köz mû ve lõ dé si 
te rü le ten szer zett vgy.

zett sé get ta nú sí tó om., b.,
szgy. meg lé tét iga zo ló mun -
kál ta tói iga zo lás, nyi lat ko zat 
a pá lyá zat nyílt vagy zárt
ülé sen tör té nõ tár gya lá sá ról,
adat vé del mi nyi lat ko zat. 
A pá lyá za tot sze mé lye sen
vagy pos tai úton, „Kö zös sé -
gi Ház és Könyv tár in téz -
mény ve ze tõ” meg je lö lés sel
kell be nyúj ta ni. 
Pc.: Al só zsol ca Vá ros 
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te 
f.: Mar csik né Orosz Eme se
al jegy zõ 
Tel.: (46) 520-032 
Kocz ka Im ré né 
Tel.: (46) 520-020

Köz le mény fõiskolai és egyetemi szintû oklevelek ér vény te le ní tés érõl

Az egye te mi szin tû mér nök szak ké pe sí tést ta nú sí tó ok le vél, me lyet a Mis kol ci Egye tem Gé pész mér nö ki Ka ra 1974.
jú ni us 26-án, a 416/1974. sz. alatt ál lí tott ki, el ve szett, he lyet te 2011. már ci us 28-án má sod la tot ad tunk ki.

Az ere de ti ok le vél ér vény te len.

Ko vács Vik tor s. k.,
fõ tit kár

* * *

A Rend õr tisz ti Fõ is ko la pén zügy nyo mo zói alap kép zé si sza kán a fel sõ ok ta tás ról szó ló 1993. évi LXXX. tör vény 97. §
(1) be kez dé se és a rend vé del mi fel sõ ok ta tás alap kép zé si szak ja i nak ké pe sí té si kö ve tel mé nye i rõl szó ló 55/1999. (III. 31.) 
Korm. ren de let 1. szá mú mel lék le té nek 5.2.1 pont ja alap ján ki ál lí tott L-154/2007. törzs köny vi szá mú és PTJ 046199
nyom dai sor szá mú ok le ve let vissza vo nom és ér vény te le ní tem.

Prof. Dr. Sár kány Ist ván ny. r. ve zér õr nagy s. k.,
tan szék ve ze tõ egye te mi ta nár
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A köz löny zá rá sa után ér ke zett köz le mé nyek, pá lyá za ti fel hí vá sok

Pá lyá za ti fel hí vás köny ves bol tok szá má ra a Her mész-díj el nye ré sé re

A Her mész-dí jat 1997-ben a ki emel ke dõ köny ves bol tok te vé keny sé gé nek el is me ré sé re ala pí tot ta a kul tu rá lis mi nisz -
té ri um. A Her mész-díj pá lyá zat út ján nyer he tõ el. A Her mész-dí jat azok a köny ves bol tok nyer he tik el, ame lyek meg fe -
lel nek a pá lyá za ti felhívásban meghatározott követelményeknek.

A pá lyá za ton va la mennyi ma gyar or szá gi köny ves bolt részt vehet.

A Her mész-díj pá lyá za ti fel té te lei:

1. A köny ves bolt – ál ta lá nos pro fi lú vagy szak köny ves bolt (pl. szép iro da lom, gyer mek- és if jú sá gi iro da lom, mû sza ki, 
or vo si, ze nei, mû vé sze ti stb. szak bolt) – ele get tesz az alábbi követelményeknek:

– a köny ves bolt kész le ten tart ja a pro fil já ba tar to zó, szak mai szem pont ból szín vo na las, há rom éven be lül meg je lent
ki ad vá nyok jelentõs részét,

– áru sít ja a ki írás ban meg je lölt év (tárgy év) ide vá gó könyv ter mé sé nek szá mot te võ részét,
– a bolt kí ná la ta meg ha lad ja az 1000 cí met,
– ál ta lá nos pro fi lú köny ves bol tok kí ná la tá ban az el múlt há rom éven be lül meg je lent cí mek mi nél szé le sebb spekt rum -

ban meg je len nek, kü lö nös te kin tet tel a ma gyar és vi lág iro dal mi, gyer mek- és if jú sá gi, is me ret ter jesz tõ és mûvészeti ki -
ad vá nyok ra,

– ide gen nyel vû és szak köny ves bolt ese tén a vá lasz ték fo lya ma to san leg alább 1000 címbõl áll,
– a köny ves bolt nak leg alább 3 éves mû kö dést kell iga zol nia.

A pá lyá zat el bí rá lá sa kor elõnyt je lent, ha a köny ves bolt ban
– mi nél na gyobb szám ban dol goz nak szak kép zett el adók,
– kap ha tó ak vagy meg ren del he tõ ek ha tá ron tú li ma gyar nyel vû kiadványok,
– kap ha tó ak kul tu rá lis, il let ve szak fo lyó ira tok.

2. A köny ves bolt ban fo lya ma to san biz to sí tott az ide gen nyel vû ki szol gá lás.

3. A pá lyá zó ren del kez zen olyan adat bá zis sal, amely tar tal maz za a pi a con be sze rez he tõ ma gyar nyel vû ki ad vá nyok
ada ta it, és kí ván ság ra azok beszerzését vállalja.

4. A pá lyá zó éven te leg alább hat ren dez vényt szer vez, pl. író-ol va só ta lál ko zó, iro dal mi, kép zõ mû vé sze ti, ze nei, fo tó -
mû vé sze ti stb. esemény.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
– a pá lyá zó ada ta it (a pá lyá zó ne ve és cí me, a köny ves bolt ne ve, cí me és profilja),
– a pá lyá zó bolt be mu ta tá sát,
– a mû kö dé si en ge dély má so la tát,
– a pá lyá zó nyi lat ko za tát ar ról, hogy nincs köz tar to zá sa,
– a pá lyá zó ön ér té ke lé sét az adott év rõl, ben ne a meg va ló sí tott prog ra mok do ku men tá lá sát is (meg hí vó, fo tó,

sajtóanyag stb.),
– a ki adók aján lá sát és egyéb re fe ren ci á kat.

A pá lyá za tot a Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té ri um Mû vé sze ti Fõ osz tály cí mé re (1055 Bu da pest, Sza lay u. 12–14.) kell
be nyúj ta ni 2011. má jus 20-ig.

A pá lyá za to kat a Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té ri um ál tal fel kért Szak mai Bi zott ság bí rál ja el, amely ja vas lat alap ján az
oda íté lés rõl a miniszter dönt.

A nyer tes pá lyá zó jo go sult a Her mész-táb lát a köny ves bolt ban ki he lyez ni.
A bi zott ság ja vas la tá ra a nem ze ti erõ for rás mi nisz ter a Her mész-dí jat vissza von hat ja, ha a köny ves bolt a pá lyá za ti fel -

hí vás ban meg ha tá ro zott fel té te lek nek már nem fe lel meg, vagy egyéb ként mél tat lan ná vá lik a Her mész-díj ra.
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A Her mész-díj át adá sá ra az Ün ne pi Könyv hé ten, ün ne pé lyes ke re tek kö zött kerül sor.
A dí ja zott köny ves bol tok, va la mint a Szak mai Bi zott ság név so ra az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny ben, va la mint a

Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té ri um honlapján is megjelenik.

Ham mers te in Ju dit s. k.,
he lyet tes ál lam tit kár

Pá lyá za ti fel hí vás a 2011. évi Mi nõ sí tett Köz mû ve lõ dé si In téz mény cím el nyer ésé re

A Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té ri um pá lyá za tot hir det
a 2011. évi Mi nõ sí tett Köz mû ve lõ dé si In téz mény cím el nye ré sé re

A Mi nõ sí tett Köz mû ve lõ dé si In téz mény cím azok nak a köz mû ve lõ dé si in téz mé nyek nek ado má nyoz ha tó, ame lyek a
köz mû ve lõ dés mi nõ ség fej lesz té sé nek al kal ma zá sá val kiemelkedõ teljesítményt nyújtanak. 

A Mi nõ sí tett Köz mû ve lõ dé si In téz mény cí met iga zo ló ok ira tot a Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té ri um mi nisz te re 2012. ja -
nu ár já ban a Ma gyar Kul tú ra Napja alkalmából adja át. 

A cím vi se lé sé re há rom évig jo go sult az in téz mény, a tényt jo go sult do ku men tu ma in is feltüntetni.

A pá lyá zat cél ja

A pá lyá zat cél ja – a 10/2010. (III. 11.) OKM ren de let alap ján – a köz mû ve lõ dé si te vé keny sé get vég zõ in téz mé nyek
mi nõ ség ori en tált mû kö dés re ösz tön zé se és a köz mû ve lõ dé si mi nõ ség fej lesz tés te rü le tén 2010. ja nu ár 1-jétõl elért ered -
mény el is me ré se.

A pá lyá zat be nyúj tá sá ra jo go sul tak kö re

Pá lyá za tot nyújt hat be bár mely, Ma gyar or szág te rü le tén mû kö dõ, köz mû ve lõ dé si fel ada to kat el lá tó – a mu ze á lis in -
téz mé nyek rõl, a nyil vá nos könyv tá ri el lá tás ról és a köz mû ve lõ dés rõl szó ló 1997. évi CXL. tör vény hatálya alá tartozó –
intézmény. 

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak szem pont jai 
– A pá lyá za ti anyag ha tár idõ re tör té nõ be ér ke zé se.
– A pá lyá zó jo go sult sá gi meg fe le lé se. 
– A pá lyá zat for mai meg fe le lé se.
– Az in téz mé nyi ön ér té ke lés kö ve tel mé nye i nek tel je sü lé se: 

= az in téz mény ál tal vég zett va la mennyi köz mû ve lõ dé si te vé keny ség meg fe lel a köz mû ve lõ dé si fel adat el lát ás ra
vo nat ko zó leg fon to sabb jog sza bá lyi kö ve tel mé nyek nek (a köz mû ve lõ dé si in téz mény mû kö dé sét sza bá lyo zó
fon to sabb jog sza bá lyok el len õr zõ kér dés lis tá ján nincs nem le ges vá lasz);

= az in téz mény va la mennyi köz mû ve lõ dé si te vé keny sé ge meg fe lel a mi ni má lis szak mai el vá rá sok nak (a köz mû -
ve lõ dé si te vé keny ség alap kö ve tel mé nye i nek el len õr zõ kér dés lis tá ján nincs nem le ges vá lasz);

= az in téz mény va la mennyi pá lyá zott köz mû ve lõ dé si te vé keny sé gé ben ér vé nye sül nek a mi nõ ség fej lesz té si alap el -
vek (part ner köz pon tú ság, az egy más tól va ló ta nu lás és a fo lya ma tos fej lesz tés). Az in téz mény azon te vé keny sé -
gé vel pá lyáz hat a cím re, amely nél az ön ér té ke lés so rán leg alább 60%-os ered ményt ért el (Ér té ke lõ lap köz mû ve -
lõ dé si in téz mény mi nõ ség fej lesz tõ mun ká já ról);

= az in téz mény leg alább 30%-os ered ményt ért el a ve ze tés, a stra té gi ai ter ve zés, va la mint az em be ri erõ for rá sok
me ne dzse lé se te rü le tén (Ér té ke lõ lap a szer ve ze ti adott sá gok ról). 

– Az in téz mé nyi ön ér té ke lé si ada tok meg ala po zott sá gá nak és a mi nõ sí té si kö ve tel mé nyek tel je sü lé sé nek hely szí ni
szem lén megállapított eredménye.

11. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 1177



A PÁLYÁZAT EGÉSZÉRE VONATKOZÓ TUDNIVALÓK

A pá lyá zat tal kap cso la tos fel vi lá go sí tás

A pá lyá zat tal kap cso la tos ügy vi te li, ko or di ná ci ós, szer ve zé si, le bo nyo lí tá si, nyil ván tar tá si fel ada to kat a Ma gyar Mû -
ve lõ dé si In té zet és Kép zõ mû vé sze ti Lek to rá tus (a to váb bi ak ban: MMIKL) a Szak mai Mi nõ sí tõ Tes tü let Tit kár sá gán
(a to váb bi ak ban: Tit kár ság) ke resz tül lát ja el. Az MMIKL a pá lyá zat fel té te le i rõl ré gi ón ként ál ta lá nos tá jé koz ta tó kat
tart, mely nek idõ pont jai és hely szí nei a www.eri ka net.hu hon la pon je len nek meg. A hon la pon meg ta lál ha tó a pályázat
teljes dokumentációja. Felvilágosítás kérhetõ a 06 (1) 225-6024-es telefonon.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak fel té te lei

Elõ je lent ke zés
A pá lyá za ti szán dé kot az Elõ je lent ke zé si lap ki töl té sé vel és a mi nõ sí té si el já rá sért fi ze ten dõ díj be fi ze té sét iga zo ló bi -

zony lat má so la tá val, leg ké sõbb 2011. má jus 15-ei pos tai fel adá si dá tum mal kell je lez ni a Szak mai Mi nõ sí tõ Tes tü let nek
cím zett, az MMIKL cí mé re küldött levélben (1011 Budapest, Corvin tér 8.).

A mi nõ sí té si el já rá sért fi ze ten dõ díj össze ge a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény
69. §-ában fog lalt il let mény pót lék szá mí tá si alap já nak öt szö rö se, az az 100 000 Ft, me lyet az MMIKL MNB
10032000-01425334-00000000 szám la szá má ra kell át utal ni. A díj tar tal maz za in téz mé nyen ként egy fõ rész vé te lét a pá -
lyá zat be nyúj tá sá ra fel ké szí tõ kép zé sen, kon zul tá ci ós le he tõ sé get a pá lyá zat beadásáig, továbbá az elektronikus  pályá -
zati se géd anya got (CD). 

Azok nak az in téz mé nyek nek, me lyek az Elõ je lent ke zé si la pon je lez ték az 1 fõ kép vi se lõ rész vé te li szán dé kot a pá lyá -
za ti fel ké szí tõ kép zé sen, az MMIKL egy na pos fel ké szí tõ kép zést tart, mely nek ide jé rõl és he lyé rõl a je lent ke zõ ket  érte -
síti. A fel ké szí tõ kép zé sek idõ pont ja és hely szí ne a re giszt rált je lent ke zõk szá má tól és regionális elhelyezkedésétõl füg -
gõ en kerül meghatározásra.

A pá lyá zat be nyúj tá sa
A pá lyá za to kat a www.eri ka net.hu hon la pon on-li ne kell be nyúj ta ni. A ki töl tõ fe lü let tar tal maz za az Elõ je lent ke zé si

la pot. A csa tol ni kí vánt do ku men tu mo kat pdf for má tum ban kell fel töl te ni. Több ol da las do ku men tu mot egy fájlként kell
szkennelni.

A pá lyá zat vég le ge sen men tett for má tu mát nyom tat va, össze fûz ve, egy pél dány ban, pos tai úton kell be nyúj ta ni – a
Szak mai Mi nõ sí tõ Tes tü let nek cím zett, az MMIKL cí mé re kül dött le vél ben. Az adat hor do zók kö zöt ti el té rés ese tén a
Tes tü let a nyomtatott példányt tekinti hitelesnek. 

A pá lyá zat pos tá ra adá sá nak ha tár ide je: 2011. szep tem ber 10. 
A bo rí té kon fel kell tün tet ni: Mi nõ sí tett Köz mû ve lõ dé si In téz mény cím el nye ré sé re be nyúj tott pályázat 2011. 

A pá lyá zat tar tal mi és for mai kö ve tel mé nyei1

Do ku men tu mok Meg jegy zés

1. Cím lap Kö te le zõ csa tol ni
Tar tal ma

Az in téz mény ne ve
Mi nõ sí tett Köz mû ve lõ dé si In téz mény cím el nye ré sé re
be nyúj tott pá lyá zat 2011. fel irat 

2. Tar ta lom jegy zék Kö te le zõ csa tol ni – max. 1 ol dal

3. Je lent ke zé si lap Kö te le zõ csa tol ni

1 A pá lyá za ti do ku men tá ci ót tar tal ma zó ûr la pok és a rész le tes pá lyá za ti út mu ta tó, va la mint az al kal ma zan dó ér té ke lé si esz kö zök a www.eri ka net.hu hon lap
Mi nõ ség fej lesz tés cím szó alatt ta lál ha tók, on nan le tölt he tõk.
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Do ku men tu mok Meg jegy zés

4. Ál ta lá nos is mer te tõ Kö te le zõ csa tol ni – max. 14 500 ka rak ter
Tar tal ma:

Rö vid in téz mé nyi tör té net
Mû kö dé si és szer ve ze ti fel épí tés
Szol gál ta tá sok kö re
Part ner kap cso la tok
Tár sa dal mi kör nye zet

5. Szer ve ze ti ön ér té ke lé si do ku men tu mok

5.1. A köz mû ve lõ dé si in téz mény mû kö dé sét sza bá lyo zó
fon to sabb jog sza bá lyok el len õr zõ kér dés lis tá ja

Kö te le zõ csa tol ni
Tar tal ma 
100%-os meg fe le lés, nem le ges vá lasz nem ad ha tó

5.2. Ér té ke lõ lap a szer ve ze ti adott sá gok ról

Ve ze tés
Stra té gi ai ter ve zés
Em be ri erõ for rá sok me ne dzse lé se

Kö te le zõ csa tol ni
Tar tal ma

Leg alább 30%-os meg fe le lés
Leg alább 30%-os meg fe le lés
Leg alább 30%-os meg fe le lés

5.3. Te vé keny sé gen ként az 5.3.1. és 5.3.2. pon tok sze rin ti 
do ku men tum ki töl té se 

5.3.1. A köz mû ve lõ dé si te vé keny ség
alap kö ve tel mé nye i nek el len õr zõ kér dés lis tá ja

5.3.2. Te vé keny sé gen ként kap cso ló dó Ér té ke lõ lap
köz mû ve lõ dé si in téz mény mi nõ ség fej lesz tõ munkájáról

Kö te le zõ mind azok ra a te vé keny sé gek re ki töl te ni
mind két do ku men tu mot, ame lyek kel a cím re pá lyá zik,
il let ve ame lye ket vé gez az in téz mény (mi ni mum 1,
maximum 12 tevékenység)

Tar tal ma

Min den te vé keny ség nél 100%-os meg fe le lés, nem le ges
vá lasz nem adható

A cím re pá lyá zott te vé keny ség(ek)nél 60%-os, a vég zett
to váb bi te vé keny ség nél 30%-os megfelelés

6. Az in téz mény szer ve ze ti fel épí té si áb rá ja Csa tol ha tó

7. A pá lyá zat szak mai meg ala po zá sát szol gá ló ada tok,
áb rák és egyéb fon tos in for má ci ók 
(pl. ISO 9001 és más ta nú sít vá nyok, il let ve ok le ve lek
má so la ta, az utób bi 5 év ben nyer tes pá lyá za tok
fel so ro lá sa stb.)

Csa tol ha tó (max. 40 000 ka rak ter, vagy 10 A/4 ol dal)

A pá lyá zat be adá sát kö ve tõ en hi ány pót lás ra nincs le he tõ ség.

ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

A pá lyá zat vissza vo ná sa

An nak a pá lyá zó in téz mény nek, amely nek a pá lyá za tát for ma i lag és tar tal mi lag a Szak mai Mi nõ sí tõ Tes tü let el fo gad -
ta, de a hely szí ni szem lét meg elõ zõ en 30 nap pal pá lyá za tát vissza von ja, a mi nõ sí tés díjának 75%-át az MMIKL vissza -
utal ja.

A pá lyá zat be fo ga dá sá ról, a pá lyá zat ér vény te len sé gé rõl, va la mint a be fo ga dott pá lyá za tok hely szí ni szem lé jé nek idõ -
pont já ról a pá lyá zó in téz mé nyek 2011. szep tem ber 30-ig értesítést kapnak. 
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A pá lyá za tok ér vény te len sé ge 

Ér vény te len a pá lyá zat, ha
– az elõ je lent ke zé si lap pos tai fel adá si dá tu ma ké sõb bi, mint 2011. má jus 15.,
– hi ány zik a mi nõ sí té si el já rá sért fi ze ten dõ díj be fi ze té sét iga zo ló bi zony lat másolata,
– a pá lyá zó nem jo go sult a pá lyá za ton rész vé tel re,
– a pá lyá zat for mai nem meg fe le lõ sé ge,
– az in téz mé nyi ön ér té ke lés ered mé nye nem fe lel meg a pá lyá za ti ki írá si fel té te lek nek,
– az on-li ne pá lyá zat ki töl té se hi á nyos,
– on-li ne pá lyá zat vég le ges men té se 2011. szep tem ber 9-én 24 órá ig nem tör tént meg,
– a pá lyá zat nem tar tal maz min den kö te le zõ en elõ írt do ku men tu mot,
– a ki nyom ta tott pá lyá zat nem fû zött for má ban ke rült fel adás ra.
Az ér vény te len pá lyá za tot be nyúj tó in téz mé nye ket a Szak mai Mi nõ sí tõ Tes tü let a pá lyá zat ból ki zár ja, mely rõl

értesítést küld. 
A pá lyá zat ból va ló ki zá rás ese tén az in téz mény szá má ra a mi nõ sí té si díj 50%-a ke rül vissza fi ze tés re.

A be fo ga dott pá lyá za tok ér té ke lé sé nek fo lya ma ta

Hely szí ni szem le
A hely szí ni szem le cél ja a pá lyá zat ban be mu ta tott in téz mé nyi ön ér té ke lé si ada tok meg ala po zott sá gá nak el len õr zé se, a 

mi nõ sí té si kö ve tel mé nyek tel je sí té sé nek ér té ke lé se, a pá lyá zott te vé keny sé gek ke re té ben mo dell ér té kû nek te kint he tõ
mód sze rek, el já rá sok fel tá rá sa. A Szak mai Mi nõ sí tõ Tes tü let dönt az ér té ke lõ szak ér tõk fel ké ré sé rõl. A hely szí ni szem le
me ne té rõl, idõpontjáról a Titkárság értesíti a pályázó intézményt a szemle tervének megküldésével.

A hely szí ni szem lé rõl ér té ke lõ je len tés és ja vas lat ké szül, mely tar tal maz za a Mi nõ sí tett Köz mû ve lõ dé si In téz mény
cím oda íté lé sét, vagy a pályázat elutasítását. 

A pá lyá zó nak a szem le le foly ta tá sá val kap cso lat ban nin cse nek költségei.

Ér té ke lés 
A Szak mai Mi nõ sí tõ Tes tü let, az ér té ke lés re fel kért szak ér tõk vé le mé nyét fi gye lem be vé ve, ja vas la tot tesz a mi nisz -

ter nek a cím vi se lé sé re jogosult intézményekre. 

Dön tés 
A mi nisz ter a Szak mai Mi nõ sí tõ Tes tü let elõ ter jesz té se alap ján dönt a Mi nõ sí tett Köz mû ve lõ dé si In téz mény cím

odaítélésérõl.

A Mi nõ sí tett Köz mû ve lõ dé si In téz mény cím vissza vo ná sa

A Mi nõ sí tett Köz mû ve lõ dé si In téz mény cí met el nyert in téz mé nyek nél, ha hely szí ni el len õr zés alap ján meg ál la pít ha -
tó, hogy az érin tett in téz mény nem fe lel meg a pá lyá zat be nyúj tá sa kor ér vé nyes pá lyá za ti ki írás ban fog lal tak nak, a Szak -
mai Mi nõ sí tõ Tes tü let ja vas la tot te het a mi nisz ter nek a cím vissza vo ná sá ra [10/2010. (III. 11.) OKM rendelet 11. §
(6) be kez dés].
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ELÕJELENTKEZÉSI LAP

a Mi nõ sí tett Köz mû ve lõ dé si In téz mény cím
2011. évi pá lyá zat ra

A pá lyá zó in téz mény ada tai

Az in téz mény ne ve:

Az in téz mény cí me:

Te le fon:

Hon lap:

E-ma il:

Az in téz mény ve ze tõ jé nek ne ve:

Te le fon:

E-ma il:

Az in téz mény ál tal mi nõ sít tet ni kí vánt te vé keny sé gek
fel so ro lá sa:

Az in téz mény egy fõ kép vi se lõ vel részt kí ván ven ni a
pá lyá za ti fel ké szí tõ kép zé sen:

igen
nem

Mel lék let: a mi nõ sí té si el já rá sért fi ze ten dõ díj uta lá sá nak igazolása.

Dá tum: …………………………………

………………………………………
in téz mény ve ze tõ je
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Pá lyá za ti fel hí vás felsõok ta tá si in téz mé ny vezetõi álláshelyének betöltésére

A pá lyá za tok be nyúj tá sá val és köz zé té te lé vel – így kü lö nö sen a be nyúj tá si ha tár idõk kel, a pá lyá za tok hoz kö te le zõ en
elõ írt fel té te lek kel és a be nyúj tan dó mel lék le tek kel – kap cso la tos ren del ke zé se ket a fel sõ ok ta tás ról szó ló 2005. évi
CXXXIX. tör vény, a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény, va la mint az e tör vény vég re haj tá -
sá ról és a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ben tör té nõ fog lal koz ta tás egyes kér dé se i rõl szó ló 53/2006. (III. 14.) Korm. ren de let
tar tal maz za.

A Pan non Egye tem Hu mán erõ for rás-gaz dál ko dá si Igaz ga tó sá ga a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi
XXXIII. tör vény 20/A. §-a alapján

pá lyá za tot hir det

a PANNON EGYETEM

Bel sõ El len õr zés

bel sõ el len õr zé si ve ze tõi be osz tá sá nak el lá tá sá ra

A köz al kal ma zot ti jog vi szony idõ tar ta ma: ha tá ro zat lan ide jû köz al kal ma zot ti jogviszony.

Fog lal koz ta tás jel le ge: tel jes mun ka idõ.

A ve ze tõi meg bí zás idõ tar ta ma: a ve ze tõi meg bí zás ha tá ro zott idõ re, 2014. szep tem ber 30-ig szól.

A mun ka vég zés he lye: Veszp rém me gye, 8200 Veszp rém, Egye tem u. 10.

A be osz tás hoz tar to zó, il let ve a ve ze tõi meg bí zás sal já ró lé nye ges fel ada tok:

A költ ség ve té si szer vek bel sõ el len õr zé sé rõl szó ló 193/2003. (XI. 26.) Korm. ren de let 12. §-ában meg ha tá ro zott fel -
ada tok el lá tá sa, így különösen:

– bel sõ el len õr zé si ké zi könyv el ké szí té se;

– a koc ká zat elem zés sel alá tá masz tott stra té gi ai és éves el len õr zé si ter vek össze ál lí tá sa, a költ ség ve té si szerv ve ze tõ jé -
nek jó vá ha gyá sa után a ter vek vég re haj tá sa, va la mint azok megvalósításának nyomon követése;

– a bel sõ el len õr zé si te vé keny ség meg szer ve zé se, vég re haj tá sá nak irányítása;

– az el len õr zé sek össze han go lá sa;

– az éves el len õr zé si je len tés, il let ve az össze fog la ló el len õr zé si je len tés összeállítása;

– gon dos kod ni ar ról, hogy a bel sõ el len õr zé si ké zi könyv ben rög zí tés re és a bel sõ el len õr zé si te vé keny ség so rán al kal -
ma zás ra ke rül je nek a bel sõ el len õr zé si te vé keny ség mi nõ sé gét biz to sí tó el já rá sok, ér vé nye sül je nek a pénz ügy mi nisz ter
által közzétett módszertani útmutatók;

– gon dos kod ni az el len õr zé sek nyil ván tar tá sá ról, az el len õr zé si do ku men tu mok leg alább 10 évig tör té nõ meg õr zé sé -
rõl, il let ve a do ku men tu mok és az adatok biztonságos tárolásáról;

– a költ ség ve té si szerv ve ze tõ jét az éves el len õr zé si terv meg va ló sí tá sá ról és az at tól va ló el té ré sek rõl tájékoztatni;

– a bel sõ el len õrök szak mai to vább kép zé sé nek biz to sí tá sa, kép zé si terv készítése;

– olyan nyil ván tar tá si rend szer mû köd te té se, amellyel az in téz ke dé si terv ben fog lalt fel ada tok vég re haj tá sát nyomon
követheti.

Il let mény és jut ta tá sok:

Az il let mény meg ál la pí tá sá ra és a jut ta tá sok ra a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény ren -
del ke zé sei az irányadók.

Pá lyá za ti fel té te lek:

A költ ség ve té si szer vek bel sõ el len õr zé sé rõl szó ló 193/2003. (XI. 26.) Korm. ren de let 11. §-ában meg ha tá ro zott fel té -
te lek alapján:

– szak irá nyú fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség (köz igaz ga tá si, jog, ál lam igaz ga tá si), vagy más fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség 
ese tén a kor mány ren de let ben elõ írt ké pe sí té sek valamelyikével még rendelkezik,

– leg alább két éves mun ka vi szony, köz tiszt vi se lõi, il let ve köz al kal ma zot ti jog vi szony, hi va tá sos ál lo má nyú szol gá la ti
vi szony meg lé te el len õr zé si, költ ség ve té si, pénz ügyi vagy számviteli munkakörben,

– ren del kez zen leg alább 5 év gya kor lat tal el len õr zé si, költ ség ve té si, pénz ügyi vagy szám vi te li mun ka kör ben,
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– MS Of fi ce iro dai al kal ma zá sok fel hasz ná lói szin tû is me re te,
– va gyon nyi lat ko zat-té te li el já rás le foly ta tá sa,
– az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi XXXVIII. tör vény (Áht.) 121/D. §-ának meg fe le lõ en ren del kez zen bel sõ el len -

õri re giszt rá ci ó val.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je lent:
– a Pan non Egye te men fenn ál ló köz al kal ma zot ti jog vi szony,
– fel sõ ok ta tá si in téz mény ben bel sõ el len õr ként szer zett 5 éves szak mai gyakorlat,
– ÁBPE-I. to vább kép zés si ke res el vég zé se.

Elv árt kom pe ten ci ák:
– ön ál ló ság, pre ci zi tás, pon tos ság, meg bíz ha tó ság, elem zõ kész ség, fe le lõs ség- és hivatástudat,
– kom mu ni ká ci ós és fo gal ma zá si kész ség.

A pá lyá zat ré sze ként be nyúj ta ni ira tok, iga zo lá sok:
– pá lyá zat, kí sé rõ le vél,
– rész le tes szak mai ön élet rajz,
– for ma nyom tat vá nyok,
– vég zett sé get és szak kép zett sé get ta nú sí tó bizonyítványok másolata,
– a bel sõ el len õri nyil ván tar tás ba vé tel iga zo lá sa,
– há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány.

A be osz tás be tölt he tõ sé gé nek idõ pont ja: 
A be osz tás 2011. ok tó ber 1-jé tõl tölthetõ be.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je:
A pá lyá za to kat a Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont hon lap ján

(http://www.kszk.gov.hu) tör té nõ meg je len te tés tõl szá mí tott 40 napon belül kell benyújtani.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak mód ja:
– pos tai úton: a pá lyá zat nak a Pan non Egye tem Hu mán erõ for rás-gaz dál ko dá si Igaz ga tó ság cí mé re tör té nõ meg kül dé -

sé vel (8200 Veszp rém, Egyetem u. 10.),
– sze mé lye sen: HR-Igaz ga tó ság, Kiss Lú cia, Veszp rém me gye, 8200 Veszp rém, Egye tem ut ca 10. B épü let fszt.
Kér jük a bo rí té kon fel tün tet ni a pá lyá za ti azo no sí tó szá mot, il let ve a tiszt ség meg ne ve zé sét.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je:
A pá lyá zat el bí rá lá sá ra leg ké sõbb 2011. szep tem ber 30-ig kerül sor.

A pá lyá za ti ki írás to váb bi köz zé té te lé nek he lye, ideje:
– Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny,
– Pan non Egye tem rek to ri kör le vél,
– a Pan non Egye tem hon lap ja.

A mun kál ta tó val kap cso la tos egyéb lé nye ges in for má ció: 
A pá lyá zat hoz szük sé ges for ma nyom tat vá nyok és to váb bi in for má ci ók a Hu mán erõ for rás-gaz dál ko dá si Igaz ga tó sá -

gon be sze rez he tõk [8200 Veszp rém, Egyetem u. 10., telefon: (88) 624-236].

Dr. Ré dey Ákos s. k.,
rek tor
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Pá lyá za ti fel hí vás  ne ve lé si-ok ta tá si és egyéb in téz mé nyek ve ze tõi ál lás he lye i nek be töl té sé re1

A pá lyá za tok be nyúj tá sá val és köz zé té te lé vel (így kü lö nö sen a be nyúj tá si ha tár idõk kel, a pá lyá za tok hoz kö te le zõ en
elõ írt fel té te lek kel és be nyúj tan dó mel lék le tek kel) kap cso la tos ren del ke zé se ket a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló
1992. évi XXXIII. tör vény, az e tör vény vég re haj tá sá ról szó ló 138/1992. (X. 8.) Korm. ren de let, a ne ve lé si-ok ta tá si in -
téz mé nyek  mû kö dé sé rõl szó ló 11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let, va la mint a köz le mé nyek szö ve gé ben fel tün te tett egyéb
jog sza bá lyok tar tal maz zák.

Rö vi dí té sek:

ÁEI: ál lás el fog la lá sá nak ide je
Pbhi: pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je
Pe hi: pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je
Pc: pá lyá zat cím zé se
ill: il let mény
p: pót lék
tp: te rü le ti pót lék
szl: szol gá la ti la kás
szgy: szak mai gya kor lat
v: vég zett ség
vgy: ve ze tõi gya kor lat
étkh: ét ke zé si hoz zá já ru lás
om: ok le vél má so lat (amennyi ben a pá lyá zat ki író ja mást nem ha tá roz meg, ak kor egy sze rû má so lat)
b: er köl csi bi zo nyít vány (amennyi ben a pá lyá zat ki író ja mást nem ha tá roz meg, ak kor há rom hó nap nál nem ré geb bi)
f: fel vi lá go sí tás
ön: ön élet rajz
vp: ve ze tõi pót lék
vpr: ve ze tõi prog ram
adat vé del mi nyi lat ko zat: hoz zá já ru lás a pá lyá za ti anyag ban fog lalt sze mé lyes ada tok a pá lyá za ti el já rás sal össze füg gõ
ke ze lé sé hez, il let ve be te kin tés re jo go sul tak ál ta li meg is me ré sé hez
KSZK: Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont
Kö zokt.tv.: a köz ok ta tás ról szó ló 1993. évi LXXIX. tör vény
Kjt.: a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény
Korm. ren de let: a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról szó ló 138/1992.
(X. 8.) Korm. ren de let
MKM ren de let: a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek mû kö dé sé rõl szó ló 11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let
Lf: a mun ka kör be tar to zó, il let ve a ve ze tõi meg bí zás sal já ró lé nye ges fel ada tok

 Óvo da ve ze tõ

A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv Meg hir de tett mun ka hely Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek Jut ta tá sok (Ft), il let mény, pót lék, egyéb

1 2 3 4

Aj ka Vá ros  
Ön kor mány za tá nak  
Kép vi se lõ-tes tü le te  
8401 Aj ka, Vá ros há za,
Sza bad ság tér 12.  
Tel.: (88) 521-101  
Fax: (88) 212-794 

Aj ka Vá ro si Óvo da  
8400 Aj ka,  Bró dy u. 7.
Óvo da ve ze tõ  
(tel jes mun ka idõ)   

Lf.: az in téz mény ve ze tõ je
fe le lõs az ön ál ló an 
gaz dál ko dó

Fel sõ fo kú  óvo da pe da gó -
gu si v., pe da gó gus szak -
vizs ga, leg alább 5 év
óvo da pe da gó gus  mun ka -
kör ben szer zett szgy. 
ki emel ke dõ  szak mai 
te vé keny ség, 

ÁEI: 2011. júl. 1.  
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig
szól.  
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.  
Pbhi: 2011. máj. 31.  
Pe hi: 2011. jún. 30.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.
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és a költ ség ve té si elõ irány -
za tok fe let ti ren del ke zés
jo go sult ság te kin te té ben
tel jes jog kör rel ren del ke zõ 
költ ség ve té si szerv szak -
sze rû és tör vé nyes mû kö -
dé sé ért, a ta ka ré kos gaz -
dál ko dá sért, gya ko rol ja
mun kál ta tói jo go kat, és
dönt az in téz mény mû kö -
dé sé vel kap cso lat ban ha -
tás kö ré be tar to zó ügyek -
ben. Fe lel a pe da gó gi ai
mun ká ért, az in téz mény
ne ve lé si- és mi nõ ség irá -
nyí tá si prog ram já nak mû -
kö dé sé ért, a gyer mek vé -
del mi fel ada tok meg szer -
ve zé sé ért és el lá tá sá ért.  

va gyon nyi lat ko zat-té te li
kö te le zett ség vál la lá sa,
bün tet len elõ élet.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
is ko lai vég zett sé get, szak -
kép zett sé get ta nú sí tó om.
fény kép pel el lá tott szak mai
ön., vpr. a szak mai hely zet -
elem zés re épü lõ fej lesz té si
el kép ze lés sel, a pá lyá zat ban
elõ írt to váb bi kö ve tel mé -
nyek iga zo lá sá ra vo nat ko zó
ok ira tok, nyi lat ko zat-té te li
kö te le zett ség vál la lá sá ról,
adat vé del mi nyi lat ko zat.
A pá lyá za tot pos tai úton kell 
be nyúj ta ni.  
A kép vi se lõ-tes tü let fenn -
tart ja a jo got a pá lyá zat ered -
mény te len né nyil vá ní tá sá ra. 
Pc.: Aj ka Vá ros  
Ön kor mány za tá nak  
pol gár mes te re  
f.: tel.: (88) 521-136, 
il let ve sze mé lye sen az 
in téz mény ben.

Csab ren dek Te le pü lé si
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te  
8474 Csab ren dek,  
Ár pád u. 4.  
Tel./fax: (87) 453-167

Kö zös Fenn tar tá sú  
Nap kö zi Ott ho nos Óvo da
és Böl csõ de  
8474 Csab ren dek,  
Temp lom tér 13.  
Óvo da ve ze tõ 

Ma gyar ál lam pol gár ság,
bün tet len elõ élet, cse lek -
võ ké pes ség, fel sõ fo kú
óvo da pe da gó gu si v., 
pe da gó gus szak vizs ga,
va gyon nyi lat ko zat-té te li
el já rás le foly ta tá sa, 5 év
szgy., az in téz mény ben
fenn ál ló, il let ve a meg bí -
zás sal egy ide jû leg pe da -
gó gus mun ka kör ben tör té -
nõ, ha tá ro zat lan idõ re
szó ló al kal ma zás.

ÁEI: 2011. júl. 1.  
A meg bí zás 2016.  jún.
30-ig, 5 év re szól.  
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.  
Pbhi: 2011. jún. 15.  
Pe hi: 2011. júl. 28.  
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za to -
kat a tár su lás ban részt ve võ
te le pü lé si ön kor mány za tok
együt tes ülés ke re té ben 
bí rál ják el.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
is ko lai vég zett sé get iga zo ló
om., b., szak mai ön., vpr.
a szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lés -
sel, adat vé del mi nyi lat ko zat.
Pc., f.: Tur csi Jó zsef  
pol gár mes ter 
Tel.: (87) 550-071

Gá va ven csel lõ 
Nagy köz ség és 
Bal sa Köz ség  
Ön kor mány zat  
Kép vi se lõ-tes tü le te

Csi cser gõ Óvo da  
4471 Gá va ven csel lõ,  
Hõ sök te re 1.  
Óvo da ve ze tõ

Fel sõ fo kú  óvo da pe da gó -
gus v., leg alább 5 év óvo -
da pe da gó gus mun ka kör -
ben szer zett szgy., 
pe da gó gus szak vizs ga,

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig
szól.
Pbhi: 2011. jún. 15.  
Pe hi: 2011. júl. 20.
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4471 Gá va ven csel lõ,  
Pe tõ fi út 1.  
Tel.: (42) 206-001  
Fax: (42) 572-025

ma gyar  ál lam pol gár ság,
bün tet len elõ élet. 

Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
rész le tes szak mai ön., vpr. a
szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lés -
sel, ké pe sí tést iga zo ló  ere -
de ti ok ira tok, vagy azok hi -
te les má so la ta, b., a  pá lyá zó 
nyi lat ko za ta ar ról, hogy a
vpr.-t a te le pü lés hon lap ján
köz zé te he tik, nyi lat ko zat a
pá lyá zat nyílt vagy zárt ülé -
sen tör té nõ tár gya lá sá ról,
adat vé del mi nyi lat ko zat.
f.: Voj tó Mi hály né
Gá va ven csel lõ Nagy köz ség
pol gár mes te re

To kod Nagy köz ség  
Ön kor mány za tá nak
Kép vi se lõ-tes tü le te
2531 To kod,
Kos suth La jos u. 53. 
Tel.: (33) 505-110  
Fax: (33) 505-120  
E-ma il: to kod@to kod.hu 

Me se vár Óvo da  
2531 To kod,  
Köz tár sa ság u. 3.
(szék hely) és

2531 To kod,
Hu nya di u. 2.
(te lep hely)
Óvo da ve ze tõ  
(tel jes mun ka idõ)

Lf.: az in téz mény szak mai
irá nyí tá sa, ve ze té se, va la -
mint an nak szak sze rû  és
tör vé nyes mû köd te té se.
A mun kál ta tói jog- és fel -
adat kör el lá tá sa az in téz -
mény al kal ma zot tai te kin -
te té ben a jog sza bá lyok ban
elõ írt egyez te té si kö te le -
zett sé gek meg tar tá sá val.
Az in téz mény mû kö dé sé -
vel, mû köd te té sé vel kap -
cso la tos min den olyan 
fel adat el lá tá sa és dön tés
meg ho za ta la, me lyet jog -
sza bály vagy kol lek tív
szer zõ dés nem utal más
szerv, ha tó ság vagy szer -
ve zet ha tás kö ré be. Rend -
sze res kap cso lat tar tás a
fenn tar tó val. A né met
nem ze ti sé gi ne ve lés hez 
és a né met nem ze ti sé gi 
ha gyo má nyok ápo lá sá hoz
a meg fe le lõ kö rül mé nyek

Fõ is ko lai szin tû óvo da pe -
da gó gu si v. és szak kép -
zett ség, pe da gó gus szak -
vizs ga ke re té ben szer zett
in téz mény ve ze tõ szak kép -
zett ség a Kö zokt.tv. 17. és 
18. §-ai nak meg fe le -
lõ en, leg alább 5 év óvo da -
pe da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy., ma gyar ál -
lam pol gár ság, vagy kü lön 
jog sza bály sze rint a sza -
bad moz gás és tar tóz ko -
dás jo gá val ren del ke zés,
il let ve be ván do rolt vagy
le te le pe dett stá tusz, bün -
tet len elõ élet, cse lek võ ké -
pes ség,  va gyon nyi lat ko -
zat-té te li el já rás le foly ta -
tá sa, fel hasz ná lói szin tû
MS Of fi ce/MS 
Win dows/NT/2000/XP
(iro dai) al kal ma zá sok.
Elõny: egyéb fel sõ fo kú
ké pe sí tés, leg alább 3 év
vgy., köz ok ta tá si in téz -
mény ve ze tõi gya kor lat,
köz ok ta tás-ve ze tõi szak -
vizs ga, né met nem ze ti sé gi 
óvo da pe da gó gu si dip lo -
ma, vagy né met nyelv bõl 

ÁEI: az el bí rá lást kö ve tõ 
na pon.
A meg bí zás 5 év re szól.
Pbhi: a KSZK hon lap ján 
tör té nõ köz zé té tel tõl szá mí -
tott 30. nap.
Pe hi: a be adá si ha tár idõt 
kö ve tõ el sõ kép vi se lõ-tes tü -
le ti ülés. 
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za ti
anyag vé le mé nye zé sét kö ve -
tõ en a pá lyá za to kat a kép vi -
se lõ-tes tü let bí rál ja el és
hoz za meg a dön tést.
Jut ta tás: ill. a vo nat ko zó jog -
sza bá lyok ban fog lal tak és a
kép vi se lõ-tes tü let  dön té se
sze rint.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön. a Kö zokt.tv. 
18. § (5)–(6) be kez dé sé ben
elõ ír tak sze rint, vpr. a szak -
mai hely zet elem zés re épü lõ
fej lesz té si el kép ze lés sel,
vég zett sé get iga zo ló hi te les
om., b., nyi lat ko zat  a pá lyá -
zat nyílt vagy zárt ülé sen
tör té nõ tár gya lá sá ról, adat -
vé del mi nyi lat ko zat.
A pá lyá za tot 2 pél dány ban
(1 ere de ti + 1 má so lat),
„Óvo da ve ze tõ” meg je lö lés -
sel kell be nyúj ta ni. 
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meg te rem té se. Az óvo da
ve ze tõ je fe lel a ta ka ré kos
gaz dál ko dá sért, az in téz -
mény mû kö dé sét és min -
den na pi éle tét meg ha tá ro -
zó sza bály za tok és prog ra -
mok el ké szí té sé ért, to váb -
bá a gyer mek vé del mi fel -
ada tok el lá tá sá nak meg -
szer ve zé sé ért. Az óvo da -
ve ze tõ fel ada ta a szék hely
és te lep hely óvo da kö zöt ti
kap cso lat tar tás nak a ki dol -
go zá sa, meg te rem té se és
biz to sí tá sa.

kö zép fo kú C tí pu sú ál ta lá -
nos nyelv vizs ga, tár sal gá -
si szin tû nyelv tu dás, vagy
to vább ta nu lás  vál la lá sa,
B ka te gó ri ás  jo go sít vány.

A pá lyá zat ki író ja fenn tart ja
ma gá nak a jo got a pá lyá zat
ered mény te len né nyil vá ní-
tá sá ra.  
Pc., f.: To kod Nagy köz ség
Pol gár mes te ri Hi va ta la  
Tóth Ti va dar  
pol gár mes ter  
www.to kod.hu  
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja:  2011.
ápr. 30. 

Vál Köz sé gi 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te  
2743 Vál,  
Vaj da Já nos u. 2.  
Tel./fax: (22) 353-411  

Nap kö zi Ott ho nos Óvo da
2743 Vál,  
Vaj da Já nos u. 45. 
Te lep hely:  
2743 Vál,  
Kos suth La jos u. 12.  
Óvo da ve ze tõ 
(tel jes mun ka idõ)  

Lf.: az in téz mény tör vé -
nyes mû kö dé sé nek biz to sí -
tá sa, a pe da gó gi ai mun ka
szak mai irá nyí tá sa, a pe da -
gó gi ai prog ram meg va ló -
su lá sá nak biz to sí tá sa, az
in téz mé nyi költ ség ve tés
be tar tá sa, mun kál ta tói, 
ve ze tõi jo gok gya kor lá sa,
sze mély ügyi és gaz da sá gi
fel ada tok el lá tá sa. 

Szak irá nyú fõ is ko lai v.,
leg alább 5 év szgy., 
va gyon nyi lat ko zat-té te li
el já rás le foly ta tá sa, 
pe da gó gus szak vizs ga,
bün tet len elõ élet.  
Elõny: leg alább 1–3 év
vgy., fel hasz ná lói szin tû
MS Of fi ce (iro dai al kal -
ma zá sok).  
Elv árt kom pe ten ci ák: a
szak mai mun ka te rén 
igé nyes, pre cíz, pon tos,
prob lé ma meg ol dó ké pes -
sé gek kel ren del kez zen. 

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig
szól.  
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.  
Pbhi: 2011. jún. 13.  
Pe hi: 2011. júl. 21. vagy az
azt kö ve tõ tes tü le ti ülés.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a jog sza bály -
ban rög zí tet tek sze rin ti in -
téz mé nyi vé le mé nyez te tés,
va la mint a pá lyá za ti ha tár -
idõt kö ve tõ 21 na pon be lül
bi zott ság hall gat ja meg a je -
löl te ket, a dön tést  a kép vi -
se lõ-tes tü let hoz za meg.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
fény kép pel el lá tott szak mai
ön., szak mai-, ve ze tõi prog -
ram, vég zett sé get iga zo ló
om., b., adat vé del mi  
nyi lat ko zat. 
A pá lyá za tot pos tai úton kell 
be nyúj ta ni. 
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban 
sze rep lõ azo no sí tó szá mot,
va la mint a mun ka kör meg -
ne ve zé sét: óvo da ve ze tõ.
Vál Köz ség Ön kor mány za ta
fenn tart ja ma gá nak a pá lyá -
zat ered mény te len né nyil vá -
ní tá sá nak jo gát.
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Pc.: Vál Köz sé gi 
Ön kor mány zat
f.: Bech told Ta más  
pol gár mes ter  www.val.hu
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja:
2011. máj. 12.

Is ko la igaz ga tó

1 2 3 4

Aj ka Vá ros 
Ön kor mány za tá nak
Kép vi se lõ-tes tü le te
8401 Aj ka, Vá ros há za,
Sza bad ság tér 12.  
Tel.: (88) 521-101  
Fax: (88) 212-794

Fe ke te Ist ván –  Vö rös -
marty Mi hály  
Ál ta lá nos Is ko la, 
Gim ná zi um és 
Szak kö zép is ko la
8400 Aj ka,
Fürst S. u. 2.
Igaz ga tó 
(tel jes mun ka idõ)

Lf.: az in téz mény ve ze tõ je
fe le lõs az ön ál ló an gaz dál -
ko dó és a költ ség ve té si
elõ irány za tok fe let ti ren -
del ke zés jo go sult ság te kin -
te té ben tel jes jog kör rel
ren del ke zõ költ ség ve té si
szerv szak sze rû és tör vé -
nyes mû kö dé sé ért, a ta ka -
ré kos gaz dál ko dá sért, gya -
ko rol ja mun kál ta tói jo go -
kat, és dönt az in téz mény
mû kö dé sé vel kap cso lat ban 
ha tás kö ré be tar to zó ügyek -
ben.

A Kö zokt.tv. 18. § be kez -
dés sze rin ti egye te mi
szin tû v. és szak kép zett -
ség, pe da gó gus szak vizs -
ga, leg alább 5 év pe da gó -
gus mun ka kör ben szer zett 
szgy., va gyon nyi lat ko -
zat-té te li kö te le zett ség
vál la lá sa, bün tet len elõ -
élet, cse lek võ ké pes ség.

ÁEI: 2011. júl. 1.
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig
szól.
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.  
Pbhi: 2011. máj. 31.
Pe hi: 2011. jún. 30.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
is ko lai vég zett sé get, szak -
kép zett sé get ta nú sí tó om.,
szak mai ön., vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lés sel, a pá -
lyá zat ban elõ írt to váb bi kö -
ve tel mé nyek iga zo lá sá ra 
vo nat ko zó ok ira tok, nyi lat -
ko zat va gyon nyi lat ko zat-té -
te li kö te le zett ség vál la lá sá -
ról, adat vé del mi nyi lat ko zat. 
A pá lyá za tot pos tai úton kell 
be nyúj ta ni. 
A kép vi se lõ-tes tü let fenn -
tart ja a jo got a pá lyá zat ered -
mény te len né  nyil vá ní tá sá ra. 
Pc.: Aj ka Vá ros  
Ön kor mány za tá nak  
pol gár mes te re 
f.: tel.: (88) 521-136,  
il let ve személyesen az
intézményben. 

Ba kony szent ki rály 
Köz sé gi Ön kor mány zat
8430 Ba kony szent ki rály,
Kos suth u. 69.  
Tel./fax: (88) 585-320,
(88) 585-321

Bé ke fi An tal 
Ál ta lá nos Is ko la és  
Alap fo kú
Mû vé szet ok ta tá si 
In téz mény 
8430 Ba kony szent ki rály,
Is ko la tér 9. 
Igaz ga tó

Fel sõ fo kú pe da gó gu si v.
és szak kép zett ség,  
pe da gó gus szak vizs ga,
leg alább 5 év pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy., bün tet len elõ élet.
Elõny: vgy.

ÁEI: 2011. aug. 16.  
A meg bí zás 2016.  
aug. 15-ig szól.  
Pbhi: a KSZK hon lap ján tör -
té nõ köz zé té tel tõl  szá mí tott
30 nap.
Pe hi: 2011. júl. 31.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.
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(Ba kony szent ki rály-
Ba ko nyosz lop-Csesz nek
Ön kor mány za ta ál tal 
fenn tar tott in téz mény.) 

Lf.: az in téz mény te vé -
keny sé gi kö ré be tar to zó
ve ze tõi fel ada tok el lá tá sa.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lés sel, b.,
vég zett sé get, szak vizs gát
iga zo ló om., ed di gi mun ka -
vi szo nyok ról szó ló iga zo lá -
sok, nyi lat ko zat a pá lyá zat
nyílt vagy zárt ülé sen tör té -
nõ tár gya lá sá ról, adat vé del -
mi nyi lat ko zat. 
A pá lyá za tot 2 pél dány ban,
zárt bo rí ték ban, „Is ko la igaz -
ga tói pá lyá zat” meg je lö lés -
sel kell be nyúj ta ni.  
Pc., f.: Csil lag Zol tán  
pol gár mes ter 

Vi dék fej lesz té si  
Mi nisz té ri um  
1055 Bu da pest,  
Kos suth La jos tér 11.  
Pf. 1860.

VM Ke let-Ma gyar or szá gi
Ag rár-szak kép zõ Köz pont, 
Me zõ gaz da sá gi Szak kép zõ 
Is ko la és  Kol lé gi um
6440 Já nos hal ma,  
Bé ke tér 13. 
Igaz ga tó, pe da gó gus  
mun ka kör ben  
(tel jes mun ka idõ) 

Lf.: a fõ igaz ga tó el lát ja
az in téz mény ala pí tó ok -
ira tá ban (meg ta lál ha tó a
www.fvmaszk.hu hon la -
pon) meg ha tá ro zott szé les
kö rû szak mai-ag rár gaz da -
sá gi, pe da gó gi ai mun ka
irá nyí tá sát. Fe lel a pe da gó -
gi ai mun ká ért, az in téz -
mény el len õr zé si, mé ré si,
ér té ke lé si és mi nõ ség irá -
nyí tá si prog ram já nak mû -
kö dé sé ért, a gyer mek- és
if jú ság vé del mi fel ada tok
meg szer ve zé sé ért és el lá tá -
sá ért, a ne ve lõ és ok ta tó
mun ka egész sé ges és 
biz ton sá gos fel té te le i nek
meg te rem té sé ért stb.
Ve ze ti a ne ve lõ tes tü le tet,
el len õr zi és irá nyít ja a 
ne ve lõ és ok ta tó mun kát,
aren del ke zés re ál ló költ -
ség ve tés alap ján biz to sít ja

Egye tem, ta ná ri v. és  az
in téz mény ben fo lyó szak -
kép zé sek irá nyá nak meg -
fe le lõ egye te mi v.; vagy
mér nök ta ná ri v. és az 
in téz mény ben fo lyó szak -
kép zé sek irá nyá nak meg -
fe le lõ egye te mi szin tû
szak kép zett ség, B tí pu sú
nem zet biz ton sá gi el len õr -
zés le foly ta tá sa, va gyon -
nyi lat ko zat-té te li el já rás
le foly ta tá sa, pe da gó gus
szak vizs ga, vagy 
Kö zokt.tv. 128. §-ának
(8)–(9) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zot tak; ok ta tás -
ban el töl tött leg alább 
10 éves pe da gó gus mun -
ka kör ben szer zett szgy.;
leg alább 5 éves ok ta tá si
in téz mény ben szer zett
vgy.; a ne ve lé si-ok ta tá si
in téz mény ben pe da gó gus
mun ka kör ben fenn ál ló,
ha tá ro zat lan idõ re szó ló
al kal ma zás, il let ve a ki ne -
ve zés sel egy ide jû leg köz -
al kal ma zot ti jog vi szony -
hoz szük sé ges fel té te lek
meg lé te; ma gyar ál lam -
pol gár ság, vagy kü lön
jog sza bály sze rint jog a
sza bad moz gás hoz és

ÁEI: 2011. aug. 15. 
A meg bí zás 2016. aug. 14-ig 
szól.
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.  
Pbhi: 2011. jún. 13.
Pe hi: 2011. aug. 12.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a ha tár idõn
tú li, va la mint a pá lyá za ti fel -
té te lek nek nem meg fe le lõ
pá lyá za to kat, ér vény te len -
ként az Elõ ké szí tõ Bi zott ság
a pá lyá zó ré szé re vissza-
kül di. A be nyúj tott pá lyá za -
tok el bí rá lá sa a be adá si ha -
tár idõ tõl szá mí tott 60 na pon
be lül tör té nik. Az in téz mény 
ne ve lõ tes tü le té nek és al kal -
ma zot ti kö zös sé gé nek pá lyá -
za to kat vé le mé nye zõ ér te -
kez le té re a pá lyá zók meg hí -
vást kap nak. Ezt kö ve tõ en a
pá lyá zó kat a vi dék fej lesz té si 
mi nisz ter ál tal lét re ho zott
Bí rá ló Bi zott ság meg hall gat -
ja, ame lyet kö ve tõ en a mi -
nisz ter a vé le mé nye ket mér -
le gel ve dönt.
A meg hall ga tás so rán a ve -
ze tõi ké pes ség vizs gá la tá ra
is sor ke rül.  A dön tés rõl a
pá lyá zók írás ban kap nak 
ér te sí tést. 
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a ne ve lé si-ok ta tá si in téz -
mény mû kö dé sé hez szük -
sé ges sze mé lyi és tár gyi
fel té te le ket, irá nyít ja a
gyer mek- és if jú ság vé del -
mi mun kát stb. Költ ség ve -
té si szerv ve ze tõ je ként 
fe lel az in téz mény te vé -
keny sé ge i nek jog sza bály -
ban, költ ség ve tés ben fog -
lal tak nak meg fe le lõ el lá tá -
sá ért, az in téz mény gaz da -
sá gos és ha té kony mû kö -
dé sé ért és gaz dál ko dá sá ért, 
va la mint bel sõ kont roll -
rend sze ré ért.

tar tóz ko dás hoz, il let ve 
be ván dor lá si vagy le te le -
pe dé si en ge dély; alap fo kú 
szá mí tó gé pes is me ret;
bün tet len elõ élet.
Elõny: tan gaz da ság mû -
köd te té sé vel kap cso la tos
ta pasz ta la tok; gya kor ló is -
ko lai ta pasz ta lat; szak mai
(ag rár), tár sa dal mi és
egyéb szer ve zet ben va ló
ak tív rész vé tel; ide gen -
nyelv-is me ret. 

Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, 
va la mint a Kjt. köz ok ta tá si
in téz mé nyek ben tör té nõ
vég re haj tá sá ról ren del ke zõ
Korm. ren de let ren del ke zé -
sei alap ján.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
rész le tes élet utat be mu ta tó
szak mai ön., az ed di gi mun -
ka he lyek, mun ka kö rök fel -
tün te té sé vel, a szak mai mun -
ka rész le tes is mer te té sé vel,
egye te mi és egyéb vég zett -
sé get iga zo ló hi te les om.,
vpr. a szak mai hely zet elem -
zés re épü lõ fej lesz té si el kép -
ze lés sel, b., or vo si iga zo lás,
amellyel a pá lyá zó a ma ga -
sabb ve ze tõi be osz tás el lá tá -
sá ra al kal mas egész ség ügyi
ál la po tát iga zol ja, nyi lat ko -
zat, amely ben vál lal ja, hogy
igaz ga tói meg bí zá sa ese tén 
a va gyon nyi lat ko zat-té te li 
el já rást le foly tat ja, adat vé -
del mi nyi lat ko zat.  
A pá lyá za tot sze mé lye sen,
elekt ro ni kus vagy pos tai
úton kell be nyúj ta ni.
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban 
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
SzIF/1043-1/2011., va la mint 
a mun ka kör meg ne ve zé sét:
ta nár mun ka kör ben 
fõ igaz ga tó.
Hi ány pót lás nak a pá lyá za ti
ha tár idõ le jár tá ig, va la mint a 
vég zett sé get bi zo nyí tó ok ira -
tok te kin te té ben az el bí rá lá -
sig he lye van ab ban az eset -
ben, ha azo kat a pá lyá zó az
el bí rá lá sig meg szer zi. 
A vég zett sé get iga zo ló 
bi zo nyít vá nyok el bí rá lá sig
tör té nõ meg szer zé sét és 
hi ány pót lás ke re té ben tör té -
nõ be csa to lá sát a be nyúj tott
pá lyá zat ban je lez ni 
szük sé ges.
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Pc.: Vi dék fej lesz té si  
Mi nisz té ri um Sze mély ügyi
és Igaz ga tá si Fõ osz tály
E-ma il: 
ka ta lin.to rok@vm.gov.hu  
f.: dr. Pé csi Má ria  
fõ osz tály ve ze tõ és 
Tö rök Ka ta lin 
osz tály ve ze tõ nyújt, 
a 06 (1) 795-3656, 
il let ve 06 (1) 795-3918-as
te le fon szá mon.
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja: 2011.
máj. 14. 

VM Kö zép-Ma gyar or szá gi 
Ag rár-szak kép zõ Köz pont, 
Ber csé nyi Mik lós 
Élel mi szer ipa ri Szak kép zõ 
Is ko la, Kol lé gi um és  
VM Gya kor ló is ko la
1106 Bu da pest,  
Mag ló di út 4/B  
Tel.: (1) 433-1200 
Fax: (1) 260-7260

VM KASzK, Szak kép zõ
Is ko la – Me zõ gaz da sá gi,
Er dé sze ti Szak kép zõ  
Is ko la, Kol lé gi um és  
VM Gya kor ló is ko la  
2081 Pi lis csa ba,  
Jó zsef At ti la u. 2.
Igaz ga tó
(tel jes mun ka idõ)

Lf.: az in téz mény ala pí tó
ok ira tá ban meg ha tá ro zott
szé les kö rû szak mai-ag rár -
gaz da sá gi, pe da gó gi ai
mun ka irá nyí tá sa, amely
ma gá ban fog lal ja a me zõ -
gaz da sá gi (pl. gép sze re lõ
stb.), ven dég lá tás-ide gen -
for gal mi (fa lu si ven dég -
lá tó, pan zi ós), élel mi szer -
ipa ri (sza kács) és in for ma -
ti kai (gaz da sá gi) kép zés,
a fel nõtt- és to vább kép zés, 
a gaz dál ko dás (tan gaz da -
ság, tan mû he lyek üze mel -
te té se), a szak ta nács adás
fel ada ta it, ezért e szak te rü -
le tek elõ ze tes, rész le tes is -
me re te szük sé ges a meg bí -
zás hoz.

Egye te mi szin tû ta ná ri v.
és az is ko lá ban fo lyó
szak kép zé sek irá nyá nak
meg fe le lõ egye te mi v.,
vagy mér nök ta ná ri v. és
az is ko lá ban fo lyó szak -
kép zé sek irá nyá nak meg -
fe le lõ egye te mi szin tû
szak kép zett ség, va gyon -
nyi lat ko zat-té te li el já rás
le foly ta tá sa, pe da gó gus
szak vizs ga, vagy a szak -
kép zett ség hez kap cso ló dó 
szak te rü le ten szer zett tu -
do má nyos fo ko zat, vagy a 
szak kép zett ség hez kap -
cso ló dó szak te rü le ten
szer zett dok to ri cse lek -
mény alap ján szer zett
dok to ri cím, il let ve a 
Kö zokt.tv. 128. §-ának és
(9) be kez dé sé ben meg ha -
tá ro zot tak, a fenn tar tó
költ ség ve té si és pénz ügyi
rend sze ré ben va ló jár tas -
ság, ok ta tás ban el töl tött
leg alább 10 év pe da gó gus 
mun ka kör ben szer zett
szgy., leg alább 5 év ok ta -
tá si in téz mény ben szer zett 
vgy., ne ve lé si-ok ta tá si in -
téz mény ben pe da gó gus
mun ka kör ben fenn ál ló,
ha tá ro zat lan idõ re szó ló
al kal ma zás,  il let ve a ki -
ne ve zés sel egy ide jû leg

ÁEI: 2011. aug. 15.
A meg bí zás 2016.  aug.
14-ig szól.
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony. 
Pbhi: 2011. jún. 15.  
Pe hi: 2011. jún. 30. 
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a ha tár idõn
tú li, va la mint a pá lyá za ti 
fel té te lek nek nem meg fe le lõ
pá lyá za to kat, ér vény te len -
ként az Elõ ké szí tõ Bi zott -
ság a pá lyá zó ré szé re
vissza kül di. A ha tár idõ re
be nyúj tott pá lyá za tok el bí rá -
lá sa a be adá si ha tár idõ tõl
szá mí tott 60 na pon be lül 
tör té nik a jog sza bá lyok ban
meg ha tá ro zott vé le mé nyek
fi gye lem be vé te lé vel. 
Az igaz ga tó ta nács a pá lyá -
zó kat sze mé lye sen meg hall -
gat ja, ezt kö ve tõ en – a vi -
dék fej lesz té si mi nisz ter elõ -
ze te sen kért egyet ér té sé vel – 
dönt. A dön tés rõl a pá lyá zók 
írás ban kap nak ér te sí tést.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, 
va la mint Korm. ren de let
alap ján.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
rész le tes élet utat be mu ta tó
szak mai ön., az ed di gi mun -
ka he lyek, mun ka kö rök 
fel tün te té sé vel, a szak mai 
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VM KASzK, Szak kép zõ
Is ko la – Var ga Már ton
Ker té sze ti és Föld mé ré si
Szak kép zõ Is ko la, 
Kol lé gi um és  
VM Gya kor ló is ko la 
1149 Bu da pest,  
Mo gyo ró di út 56–60.
Igaz ga tó 
(tel jes mun ka idõ)

köz al kal ma zot ti jog vi -
szony hoz szük sé ges fel té -
te lek meg lé te, ma gyar 
ál lam pol gár ság, vagy 
kü lön jog sza bály sze rint
jog a sza bad moz gás hoz
és tar tóz ko dás hoz, il let ve
be ván dor lá si vagy le te le -
pe dé si en ge dély, iga zolt
(leg alább tan fo lyam) alap -
fo kú szá mí tó gé pes is me -
ret, bün tet len elõ élet.
Elõny: tan gaz da ság mû -
köd te té sé vel kap cso la tos
ta pasz ta la tok, gya kor ló is -
ko lai ta pasz ta lat, szak mai
(ag rár), tár sa dal mi és
egyéb szer ve zet ben va ló
ak tív rész vé tel. 

Egye te mi szin tû ta ná ri v.
és az is ko lá ban fo lyó
szak kép zé sek irá nyá nak
meg fe le lõ egye te mi v.,
vagy mér nök ta ná ri v. és
az is ko lá ban fo lyó szak -
kép zé sek irá nyá nak meg -
fe le lõ egye te mi szin tû
szak kép zett ség, pe da gó -
gus szak vizs ga, vagy 
a szak kép zett ség hez kap -
cso ló dó szak te rü le ten

mun ka rész le tes is mer te té sé -
vel, az egye te mi és egyéb
vég zett sé get iga zo ló om.,
meg pá lyá zott in téz mény ve -
ze té sé re vo nat ko zó prog ram, 
a szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lés -
sel, b., or vo si iga zo lás,
amellyel a pá lyá zó a ma ga -
sabb ve ze tõi be osz tás el lá tá -
sá ra al kal mas egész ség ügyi
ál la po tát iga zol ja, nyi lat ko -
zat va gyon nyi lat ko zat-té te li
kö te le zett ség vál la lá sá ról,
adat vé del mi nyi lat ko zat. 
A pá lyá za tot pos tai vagy
elekt ro ni kus úton kell 
be nyúj ta ni. 
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban 
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
Felv/2/2011., va la mint a
mun ka kör meg ne ve zé sét:
igaz ga tó.
Pc.: VM Kö zép-Ma gyar or -
szá gi Ag rár-szak kép zõ 
Köz pont, Ber csé nyi Mik lós
Élel mi szer ipa ri Szak kép zõ
Is ko la, Kol lé gi um és  
VM Gya kor ló is ko la  
E-ma il: 
kaszk.irat tar@gma il.com  
f.: Pin tér Ti bor  
KASzK fõ igaz ga tó  
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja: 2011.
márc. 11.

ÁEI: 2011. aug. 15. 
A meg bí zás 2016.  
aug. 14-ig szól.  
Ha tá ro zat lan ide jû 
köz al kal ma zot ti 
jog vi szony.
Pbhi: 2011. jún. 15.  
Pe hi: 2011. júl. 31. 
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a ha tár idõn
tú li, va la mint a pá lyá za ti fel -
té te lek nek nem meg fe le lõ 
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Lf.: az in téz mény ala pí tó
ok ira tá ban meg ha tá ro zott -
szé les kö rû szak mai-ag rár -
gaz da sá gi, pe da gó gi ai
mun ka irá nyí tá sa, amely
ma gá ban fog lal ja a ker -
tész, föld mé rõ-tér ké pész,
ter mé szet- és kör nye zet vé -
dõ kép zés, a fel nõtt- és to -
vább kép zés, a gaz dál ko dás 
(tan gaz da ság, tan mû he lyek 
üze mel te té se), a szak ta -
nács adás fel ada ta it, ezért 
e szak te rü le tek elõ ze tes,
rész le tes is me re te szük sé -
ges a meg bí zás hoz.

szer zett tu do má nyos fo ko -
zat, vagy a szak kép zett -
ség hez kap cso ló dó szak -
te rü le ten szer zett dok to ri
cse lek mény alap ján szer -
zett dok to ri cím, il let ve a
Kö zokt.tv. 128. §-ának és
(9) be kez dé sé ben meg ha -
tá ro zot tak, a fenn tar tó
költ ség ve té si és pénz ügyi
rend sze ré ben va ló jár tas -
ság, ok ta tás ban el töl tött
leg alább 10 év pe da gó gus 
mun ka kör ben szer zett
szgy., leg alább 5 év ok ta -
tá si in téz mény ben szer zett 
vgy., ne ve lé si-ok ta tá si
in téz mény ben pe da gó gus
mun ka kör ben fenn ál ló,
ha tá ro zat lan idõ re szó ló
al kal ma zás, il let ve a ki ne -
ve zés sel egy ide jû leg köz -
al kal ma zot ti jog vi szony -
hoz szük sé ges fel té te lek
meg lé te, ma gyar ál lam -
pol gár ság, vagy kü lön
jog sza bály sze rint jog a
sza bad moz gás hoz és 
tar tóz ko dás hoz, il let ve 
be ván dor lá si vagy le te le -
pe dé si en ge dély, iga zolt
(leg alább tan fo lyam)
alap fo kú szá mí tó gé pes
is me ret, bün tet len elõ élet.
Elõny: tan gaz da ság mû -
köd te té sé vel kap cso la tos
ta pasz ta la tok, gya kor ló is -
ko lai ta pasz ta lat, szak mai
(ag rár), tár sa dal mi és
egyéb szer ve zet ben va ló
ak tív rész vé tel.

pá lyá za to kat, ér vény te len -
ként az Elõ ké szí tõ Bi zott ság
a pá lyá zó ré szé re vissza-
kül di. A ha tár idõ re be nyúj -
tott pá lyá za tok el bí rá lá sa a
be adá si ha tár idõ tõl szá mí tott 
60 na pon be lül tör té nik a
jog sza bá lyok ban meg ha tá ro -
zott vé le mé nyek fi gye lem be -
vé te lé vel, va la mint Korm.
ren de let alap ján. 
Az igaz ga tó ta nács a pá lyá -
zó kat sze mé lye sen meg hall -
gat ja, ezt kö ve tõ en – a vi -
dék fej lesz té si mi nisz ter elõ -
ze te sen kért egyet ér té sé vel – 
dönt. A dön tés rõl a pá lyá zók 
írás ban kap nak ér te sí tést.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
rész le tes élet utat be mu ta tó
szak mai ön., az ed di gi mun -
ka he lyek, mun ka kö rök fel -
tün te té sé vel, a szak mai mun -
ka rész le tes is mer te té sé vel,
az egye te mi és egyéb vég -
zett sé get iga zo ló om., meg -
pá lyá zott in téz mény ve ze té -
sé re vo nat ko zó prog ram, a
szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lés -
sel, b., or vo si iga zo lás,
amellyel a pá lyá zó a ma ga -
sabb ve ze tõi be osz tás el lá tá -
sá ra al kal mas egész ség ügyi
ál la po tát iga zol ja, nyi lat ko -
zat va gyon nyi lat ko zat-té te li
kö te le zett ség vál la lá sá ról,
adat vé del mi nyi lat ko zat.
A pá lyá za tot pos tai vagy
elekt ro ni kus úton kell be -
nyúj ta ni.
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban 
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
Felv/4/2011., va la mint a
mun ka kör meg ne ve zé sét:
igaz ga tó. 
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  Pc.: VM Kö zép-Ma gyar or -
szá gi Ag rár-szak kép zõ 
Köz pont, Ber csé nyi Mik lós
Élel mi szer ipa ri Szak kép zõ
Is ko la, Kol lé gi um és  
VM Gya kor ló is ko la 
E-ma il: 
kaszk.irat tar@gma il.com
f.: Pin tér Ti bor  
KASzK fõ igaz ga tó  
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõpontja: 2011.
ápr. 4. 

Cser szeg to maj Köz ség
Ön kor mány zat  
Kép vi se lõ-tes tü le te  
8372 Cser szeg to maj, 
Is ko la u. 17.
Tel.: (83) 330-001
Tel./fax: (83) 330-520

Sza bó Ist ván  
Ál ta lá nos Is ko la és Óvo da
Igaz ga tó  
(tel jes mun ka idõ)

Lf.: in téz mény ve ze tõi 
fel ada tok el lá tá sa.

A Kö zokt.tv.-ben elõ írt
pe da gó gus mun ka kör be -
töl té sé hez szük sé ges fel -
sõ fo kú is ko lai v. és szak -
kép zett ség, pe da gó gus
szak vizs ga, vagy az zal
egyen ér té kû v. és szak -
kép zett ség, bün tet len elõ -
élet, leg alább 5 év szgy.,
va gyon nyi lat ko zat-té te li
el já rás le foly ta tá sa.

ÁEI: 2011. aug. 2. 
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig
szól.
Ha tá ro zat lan ide jû  köz al kal -
ma zot ti  jog vi szony.
Pbhi: 2011. jún. 6.
Pe hi: leg ké sõbb 2011.  júl. 20. 
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za tok -
ról az ön kor mány zat kép vi -
se lõ-tes tü le te dönt. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint,
Pva la mint Korm. ren de let
alap ján.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., b., vpr. a szak -
mai hely zet elem zés re épü lõ
fej lesz té si el kép ze lés sel, 
is ko lai vég zett sé get iga zo ló
ere de ti ok irat, vagy an nak
hi te les má so la ta, nyi lat ko zat
ar ra vo nat ko zó an, hogy a pá -
lyá zó val a Kjt. 41. § (2) be -
kez dé se sze rin ti össze fér he -
tet len ség nem áll fenn, nyi -
lat ko zat az elõ írt va gyon nyi -
lat ko zat-té te li kö te le zett ség
vál la lá sá ról, adat vé del mi
nyi lat ko zat.
A pá lyá za tot zárt bo rí ték ban, 
sze mé lye sen vagy pos tai
úton, „Igaz ga tói pá lyá zat”
meg je lö lés sel kell 
be nyúj ta ni.
Pc., f.: Bart ha Gá bor
pol gár mes ter  
f.: Ber ta Sán dor né 
jegy zõ
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Csor na Vá ros 
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te  
9300 Csor na,  
Szent Ist ván tér 22.
Tel.: (96) 590-114  
Fax: (96) 261-680

Csor nai Ál ta lá nos és 
Mû vé sze ti Is ko la, Óvo da
9300 Csor na, Ár pád u. 2.
Igaz ga tó, 
ta ná ri vagy ta ní tói mun ka -
kör ben 
(tel jes mun ka idõ) 

Lf.: a Csor nai Ál ta lá nos és 
Mû vé sze ti Is ko la, Óvo da
irá nyí tói, el len õr zé si, mi -
nõ ség biz to sí tá si fel ada ta i -
nak el lá tá sa. Az in téz mény 
ala pí tó ok ira tá ban meg ha -
tá ro zott alap te vé keny ség
el lá tá sá nak biz to sí tá sa.
Kap cso lat tar tás a fenn tar -
tó val és pol gár mes te ri 
hi va ta lá val. Mun kál ta tói
fel ada tok el lá tá sa az in téz -
mény ben. Kap cso lat tar tás
a vá ros köz ok ta tá si, kul tu -
rá lis, szo ci á lis és egész ség -
ügyi társ in téz mé nye i vel.
Az in téz mény ve ze tõi fel -
ada tok el lá tá sa mel lett ta -
ná ri (szak ta ná ri) vagy ta ní -
tói mun ka kör be tar to zó
fel ada tok el lá tá sa.
Fel adat kö ré be tar to zik  az
in téz mény ta ka ré kos gaz -
dál ko dá sá nak biz to sí tá sa.
Az in téz mény egy sze mé lyi 
fe le lõs ve ze tõ je ként biz to -
sít ja  az is ko la rend jét, fe -
gyel mét, ren del te téssze rû
mû kö dé sét, tan ter vi és 
ne ve lé si cél ki tû zé se i nek
meg va ló sí tá sát. 
In téz mé nyi in no vá ci ó kat
kez de mé nyez, dol goz ki,
foly tat, az in téz mény te vé -
keny sé gét se gí tõ pá lyá za -
to kat ké szít. Kap cso la tot
tart az in téz mé nyi tár su -
lást, fenn tar tói meg ál la po -
dást kö tõ te le pü lé sek 
ön kor mány za ta i val.

A kép zés szak irá nyá nak
meg fe le lõ pe da gó gus
mun ka kör be töl té sé hez
szük sé ges fel sõ fo kú (fõ is -
ko lai szin tû) is ko lai v. és
szak kép zett ség, pe da gó -
gus szak vizs ga, a szak ké -
pe sí tés nek meg fe le lõ vagy 
az zal egyen ér té kû szak ké -
pe sí tés, va la mint a szak te -
rü le ten szer zett leg alább 
5 év szgy., va gyon nyi lat -
ko zat-té te li el já rás le foly -
ta tá sa, bün tet len elõ élet.
Elõny: fel hasz ná lói szin tû 
MS Of fi ce  (iro dai al kal -
ma zá sok).

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig, 
5 év re szól.  
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.  
Pbhi: 2011. jún. 30.  
Pe hi: 2011. júl. 31.  
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a ma ga sabb
ve ze tõ sze mé lyé rõl a Korm.
ren de let 5. § (9)–(11) be kez -
dé sé ben fog lalt szer ve ze tek,
va la mint Csor na Vá ros 
Ön kor mány za tá nak Kép vi -
se lõ-tes tü le te Ok ta tá si, 
Kul tu rá lis és Sport Bi zott sá -
gá nak vé le mé nye zé sét kö ve -
tõ en Csor na  Vá ros Ön kor -
mány za tá nak Kép vi se lõ-tes -
tü le te dönt.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint,
va la mint Korm. ren de let
alap ján.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
vég zett sé get, szak ké pe sí tést
iga zo ló om., b., vpr. a szak -
mai hely zet elem zés re épü lõ
fej lesz té si el kép ze lés sel,
rész le tes szak mai ön., nyi lat -
ko zat va gyon nyi lat ko zat-
té te li kö te le zett ség vál la lá sá -
ról, nyi lat ko zat a pá lyá zat
nyílt vagy zárt ülé sen tör-
té nõ tár gya lá sá ról, adat vé -
del mi nyi lat ko zat.
A pá lyá za tot pos tai úton,
aján lott kül de mény ként kell
be nyúj ta ni.
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
3355/2011/1., va la mint a
mun ka kör meg ne ve zé sét:
igaz ga tó, ta nár/ta ní tó.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
fel té te le, hogy azt leg ké sõbb 
a be nyúj tá si ha tár idõ nap ján
pos tá ra ad ják.
Pc.: Csor na Vá ros 
Ön kor mány za tá nak
Kép vi se lõ-tes tü le te
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f.: dr. Tu ri György  
pol gár mes ter  
Tel.: (96) 590-112

Dar nó zse li Köz ség 
Ön kor mány za ta
9232 Dar nó zse li,  
Ady End re u. 8.

Szi get köz Kör ze ti
Ál ta lá nos Is ko la és
Mû vé szet ok ta tá si  
In téz mény  
9232 Dar nó zse li,  
Bem tér 3.  
Igaz ga tó 
 (tel jes mun ka idõ)   

Lf.: ta ná ri és/vagy ta ní tói
te vé keny ség, va la mint 
ve ze tõi szak ké pe sí tés. 

Fõ is ko la, ve ze tõi ké pe sí -
tés, köz ok ta tás ban vég zett 
te vé keny ség, leg alább 
5 év szgy., ECDL, B ka te -
gó ri ás jo go sít vány, va -
gyon nyi lat ko zat-té te li 
el já rás le foly ta tá sa, bün -
tet len elõ élet, cse lek võ ké -
pes ség, ma gyar ál lam pol -
gár ság.  
Elõny: egye tem, alap
szin tû MS Of fi ce (iro dai
al kal ma zá sok), ECDL
Start, köz ok ta tá si sza kon
szer zett v., pe da gó gus
szak vizs ga, vgy., fel hasz -
ná lói szin tû szá mí tó gép
is me ret.

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A meg bí zás 5 év re szól.  
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.  
Pbhi: 2011. jún. 15.  
Pe hi: 2011. júl. 15.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
fény ké pes szak mai ön., b.,
is ko lai vég zett sé get iga zo ló
om.  
A pá lyá za tot pos tai úton kell 
be nyúj ta ni.  
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban 
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
28/2011. (III. 23.), va la mint
a mun ka kör meg ne ve zé sét:
is ko la igaz ga tó.  
Pc.: Dar nó zse li Köz ség 
Ön kor mány za ta  
f.: Fa ze kas Zol tán  
pol gár mes ter és  
dr. Tóth Zol tán  
kör jegy zõ  
Tel.: (96) 215-506 

Géb er jén és Fül pös da róc
Köz sé gi Ön kor mány za tok
Kép vi se lõ-tes tü le te  
4754 Géb er jén, 
Mó ricz Zs. u. 30/A

Ál ta lá nos Is ko la és 
Nap kö zi Ott ho nos Óvo da
4754 Géb er jén,  
Kos suth u. 7–11.  
Igaz ga tó 
(tel jes mun ka idõ)   

Lf.: a Kö zokt. tv. 54. §
(1)–(2) be kez dé sé ben, va -
la mint 55. § (2) be kez dé -
sé ben fog lalt fel ada tok el -
lá tá sa, az in téz mény mun -
ká já nak irá nyí tá sa, össze -
han go lá sa, az in téz mény
kép vi se le te, a be osz tás sal
össze füg gõ mun kál ta tói 
jo gok gya kor lá sa, kap cso -
lat tar tás a fenn tar tók kal,
társ in téz mé nyek kel, tár sa -
dal mi szer ve ze tek kel.

Ál ta lá nos is ko lá ban 
pe da gó gus mun ka kör be -
töl té sé hez szük sé ges fõ is -
ko lai szin tû v., leg alább 
5 év pe da gó gus mun ka -
kör ben szer zett szgy., 
leg alább 5 év szak mai 
ta pasz ta lat, in téz mény ve -
ze tõi szak kép zett ség, ma -
gyar ál lam pol gár ság, bün -
tet len elõ élet, va gyon nyi -
lat ko zat-té te li el já rás le -
foly ta tá sa.
Elv árt kom pe ten ci ák: 
ha tá ro zott ság, együtt mû -
kö dõ ké pes ség, igé nyes -
ség, pon tos ság.

ÁEI: 2011. aug. 1.
A meg bí zás 2016.  júl.
31-ig, 5 év re szól.  
Ha tá ro zott ide jû, 2011.  
aug. 1.–2016. júl. 31-ig tar tó 
köz al kal ma zot ti  jog vi szony. 
Pbhi: 2011. jún. 5.  
Pe hi: 2011. júl. 31. 
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a be ér ke zett
ér vé nyes pá lyá za to kat a ha -
tá lyos jog sza bá lyok sze rint a 
pá lyáz ta tá si el já rás ban részt
ve võ szer ve ze tek vé le mé -
nye zik.
A vé le mé nye zé si ha tár idõ
le tel tét kö ve tõ en együt tes
kép vi se lõ-tes tü le ti ülé sen
dönt Géb er jén és Fül pös da -
róc köz sé gi ön kor mány za tok 
kép vi se lõ-tes tü le te.

 

1196 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 11. szám



1 2 3 4

Te vé keny sé gé vel fe le lõs
az ál ta lá nos is ko la és nap -
kö zi ott ho nos óvo da szak -
sze rû és tör vé nyes mû kö -
dé sé ért, köz re mû kö dik a
ne ve lõ és ok ta tó mun ka
szük sé ges fel té te le i nek
 kialakításában, fe le lõs a
tan ügy-igaz ga tá si fel ada -
tok meg szer ve zé sé ért, 
el lá tá sá ért. A köz ok ta tá si
tör vény ben és más egyéb
vo nat ko zó jog sza bá lyok -
ban, az in téz mény bel sõ
sza bály za ta i ban meg ha tá -
ro zott peda gó gus mun ka -
kör höz kap cso ló dó fel ada -
tok el lá tá sa, ne ve lõ-ok ta tó
mun ka irá nyí tá sa, el len õr -
zé si, mun kál ta tói, ve ze tõi,
szak mai, gaz dál ko dá si és
ala pí tó ok irat sze rin ti fel -
ada tok el lá tá sa.

Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, 
va la mint Korm. ren de let
alap ján. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
b., ké pe sí tést iga zo ló hi te les
om., ko ráb bi fog lal koz ta tá si
jog vi szony ra vo nat ko zó iga -
zo lá sok, nyi lat ko zat a pá lyá -
zat nyílt vagy zárt ülé sen
tör té nõ tár gya lá sá ról, adat -
vé del mi nyi lat ko zat.
A pá lyá za tot pos tai úton kell 
be nyúj ta ni.
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban 
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
257/2011/Önk., va la mint a
mun ka kör meg ne ve zé sét: 
in téz mény ve ze tõ.
A pá lyá zat ki író ja az ered -
mény te len né nyil vá ní tás 
jo gát fenn tart ja.
Pc.: Géb er jén és 
Fül pös da róc Köz sé gi 
Ön kor mány za tok 
Kép vi se lõ-tes tü le te  
f.: dr. Szé kely Edit  
Haj nal ka
kör jegy zõ  
Tel.: (44) 357-231  
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja:
2011. máj. 5.

Gyön gyös soly mos-
Gyön gyös
In téz mény fenn tar tó
Tár su lás 
Tár su lá si Ta ná csa 

Nagy Gyu la Test ne ve lés
Ta go za tos Ál ta lá nos Is ko la 
és Alap fo kú 
Mû vé szet ok ta tá si 
In téz mény 
3231 Gyön gyös soly mos,
Jó kai út 2.  
Igaz ga tó 
(tel jes mun ka idõ) 

Lf.: a Nagy Gyu la Test ne -
ve lés Ta go za tos Ál ta lá nos
Is ko la és Alap fo kú Mû vé -
szet ok ta tá si In téz mény 
In téz mény fenn tar tó 
Tár su lás ban mû kö dik. 

Fõ is ko lai szin tû v., pe da -
gó gus szak vizs ga, az in -
téz mény ben pe da gó gus
mun ka kör be töl té sé hez
szük sé ges fel sõ fo kú is ko -
lai v. és szak kép zett ség,
pe da gó gus szak vizs ga,
má sod szor és to váb bi al -
ka lom mal tör té nõ meg bí -
zás ese tén a pe da gó gus
szak vizs ga ke re té ben
szer zett in téz mény ve ze tõi
szak kép zett ség, leg alább
5 év pe da gó gus mun ka -
kör ben szer zett szgy., az
in téz mény ben pe da gó gus
mun ka kör ben fenn ál ló,

ÁEI: 2011. aug. 16.  
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig
szól. 
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.
Pbhi: 2011. jún. 22.  
Pe hi: 2011. aug. 15. 
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a be nyúj tott
pá lyá za tok ról Gyön gyös -
soly mos Köz ség Ön kor -
mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te
a vé le mé nye zé si ha tár idõt
kö ve tõ en egyet ér té si jo got
gya ko rol, majd a ma ga sabb
ve ze tõ ki ne ve zé sé rõl Gyön -
gyös soly mos-Gyön gyös
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Az in téz mény ve ze tõ fel -
ada ta a Kö zokt.tv.-ben
meg ha tá ro zott in téz mény -
ve ze tõi fel ada tok el lá tá sa.

ha tá ro zat lan idõ re szó ló
al kal ma zás, il let ve a meg -
bí zás sal egy ide jû leg pe da -
gó gus mun ka kör ben tör té -
nõ, ha tá ro zat lan idõ re
szó ló al kal ma zás, ma gyar
ál lam pol gár ság, bün tet len
elõ élet, cse lek võ ké pes ség. 
Elõny: hely is me ret tel ren -
del ke zõ pá lyá zó. 

In téz mény fenn tar tó Tár su lás 
Tár su lá si Ta ná csa dönt.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
vpr., rész le tes szak mai ön.,
vég zett sé get iga zo ló hi te les
om., b., nyi lat ko zat a va -
gyon nyi lat ko zat-té te li kö te -
le zett ség vál la lá sá ról, il let ve
ar ról, hogy a pá lyá zó val
szem ben nem áll fenn 
a 2007. évi CLII. tv.  
9. §-ában meg ha tá ro zott 
ki zá ró ok, adat vé del mi 
nyi lat ko zat. 

Gyõr-Mo son-Sop ron  
Me gye Ön kor mány za tá nak 
Köz gyû lé se  
9021 Gyõr,  
Ár pád út 32.  
Tel.: (96) 522-203  
Fax: (96) 522-221

Dob or já ni Fe renc 
Egy sé ges 
Gyógy pe da gó gi ai 
Mód szer ta ni In téz mény,
Óvo da, Fej lesz tõ Is ko la,
Ál ta lá nos Is ko la, Spe ci á lis
Szak is ko la, Kész ség fej -
lesz tõ Spe ci á lis Szak is ko -
la, Kol lé gi um  Gyer mek -
ott ho nok, Utó gon do zó 
Ott hon és Pe da gó gi ai
Szak szol gá lat 
9400 Sop ron,  
Brenn ber gi u. 82.
Igaz ga tó

Tóth An tal Egy sé ges
Gyógy pe da gó gi ai  
Mód szer ta ni In téz mény,
Óvo da,  Ál ta lá nos Is ko la,
Spe ci á lis Szak is ko la,
Kész ség fej lesz tõ
Spe ci á lis Szak is ko la, 
Kol lé gi um és Pe da gó gi ai
Szak szol gá lat 
9400 Sop ron, 
Tóth An tal u. 1. 
Igaz ga tó

 Lf.: az in téz mény gaz da -
sá gos – jog sza bá lyok nak,
szak mai kö ve tel mé nyek -
nek, va la mint a fenn tar tói
dön té sek nek meg fe le lõ  –
mû köd te té se, mun kál ta tói

Az in téz mény ben  pe da -
gó gus mun ka kör be töl té -
sé hez szük sé ges fel sõ fo kú 
is ko lai (leg alább fõ is ko -
lai) v. és szak kép zett ség,
pe da gó gus szak vizs ga,
leg alább 5 év – a 
Kö zokt.tv. vo nat ko zó 
sza ka sza  sze rin ti – szgy.,
a Kjt., va la mint a 
Kö zokt.tv. vo nat ko zó ren -
del ke zé se i ben fog lalt fel -
té te lek  (pl. bün tet len elõ -
élet, va gyon nyi lat ko -
zat-té te li el já rás le foly ta -
tá sa stb.). 

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig
szól.
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.  
Pbhi: a KSZK hon lap ján tör -
té nõ köz zé té tel tõl  szá mí tott
30 nap.
Pe hi: 2011. jún. 24. 
Jut ta tás: ill., vp. és egyéb
jut ta tá sok Kjt. sze rint, il let ve 
meg egye zés alap ján.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
rész le tes szak mai ön., b.,
szgy-t iga zo ló hi te les om.,
is ko la vég zett sé get ta nú sí tó
ok le vél, vagy an nak hi te les
má so la ta, a 2007. évi  
CLII. tv. alap ján tel je sí ten dõ 
va gyon nyi lat ko zat-té te li kö -
te le zett ség vál la lá sá ra vo nat -
ko zó nyi lat ko zat, vpr. a
szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lés -
sel, adat vé del mi nyi lat ko zat.
A pá lyá za tot sze mé lye sen
vagy pos tai úton kell 
be nyúj ta ni.
Pc.: Gyõr-Mo son-Sop ron
Me gye Köz gyû lé sé nek 
el nö ke 
Tel.: (96) 522-201  
f.: Gyõr-Mo son-Sop ron 
Me gye Ön kor mány za ti 
Hi va ta la 
Tel.: (96) 522-214 
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jog kör gya kor lá sa az in téz -
mé nyi dol go zók te kin te té -
ben.

A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja: 2011.
ápr. 23.

Kö lesd Köz sé gi  
Ön kor mány zat  
Kép vi se lõ-tes tü le te  
7052 Kö lesd,  
Kos suth tér 2.  
Tel.: (74) 436-033

Bé ri Ba logh Ádám  
Ál ta lá nos Is ko la  
7052 Kö lesd, 
Jó zsef At ti la u. 1. 
Igaz ga tó 
(tel jes mun ka idõ)

Lf.: a Kö zokt.tv.  
54. §-ban meg ha tá ro zott
fel ada tok el lá tá sa. Kü lö nö -
sen az in téz mény szak sze -
rû és tör vé nyes mû kö dé sé -
nek, va la mint a ta ka ré kos
gaz dál ko dá sá nak biz to sí tá -
sa, a mun kál ta tói jo gok
gya kor lá sa, és dön tés az
in téz mény mû kö dé sé vel
kap cso lat ban min den
olyan ügy ben, ame lyet
jog sza bály nem utal más
ha tás kö ré be. 

A Kö zokt.tv. 17. §
(1)–(2) be kez dé sei és 
18. §-a sze rin ti v., leg -
alább 5 év pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy., bün tet len elõ élet.
A ma ga sabb ve ze tõ be -
osz tás el lá tá sá ra meg bí -
zást az kap hat, aki a mun -
kál ta tó val köz al kal ma zot ti 
jog vi szony ban áll, vagy a
meg bí zás sal egy ide jû leg
köz al kal ma zot ti mun ka -
kör be  ki ne vez he tõ. 

ÁEI: 2011. aug. 17.  
A meg bí zás 2016.  aug.
15-ig, 5 év re szól. 
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.  
Pbhi: 2011. jún. 20.  
Pe hi: 2011. aug. 16.  
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a vé le mé nye -
zé si ha tár idõt és az ese ti 
bi zott ság vé le mé nyé nek ki -
ala kí tá sát fi gye lem be vé ve a
so ron kö vet ke zõ el sõ ülé sén, 
leg ké sõbb 2011. aug. 16.
nap ján a kép vi se lõ-tes tü let
dönt.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, 
va la mint Korm. ren de let
alap ján.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
rész le tes szak mai ön., vpr. a
szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lés -
sel, is ko lai vég zett sé get iga -
zo ló om., b., adat vé del mi
nyi lat ko zat. 
A pá lyá za tot sze mé lye sen
vagy pos tai úton, „Igaz ga tói
pá lyá zat” meg je lö lés sel kell
be nyúj ta ni.  
Pc.: Kö lesd Köz sé gi 
Ön kor mány zat  
Kép vi se lõ-tes tü le te  
f.: Be ré nyi Ist ván  
pol gár mes ter 

Mart fû Vá ros  
Ön kor mány za tá nak  
Kép vi se lõ-tes tü le te  
5435 Mart fû,  
Szent Ist ván tér 1.

Dam ja nich Já nos
Szak kép zõ Is ko la,
Gim ná zi um és Kol lé gi um
5435 Mart fû, 
Le nin út 15–17.
Igaz ga tó 

Lf.: a Kö zokt.tv.-ben és a
mun ka kö ri le írás alap ján
el lá tan dó fel ada tok, va la -
mint az ala pí tó ok irat ban

Egye te men szer zett ta ná ri
v., pe da gó gus szak vizs ga, 
vagy köz ok ta tás-ve ze tõi
szak irá nyú v., bün tet len
elõ élet, leg alább 5 év
szgy., meg bí zást az kap -
hat, aki a mun kál ta tó val
köz al kal ma zot ti jog vi -
szony ban áll, vagy a 
meg bí zás sal egy ide jû leg
ta ná ri fel adat el lá tá sá ra

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig
szól. 
Pbhi: a meg je le nés tõl szá mí -
tott 30 na pon be lül.  
Pe hi: a vé le mé nye zé si ha tár -
idõ le jár tát kö ve tõ el sõ so ros 
tes tü le ti ülés.
Jut ta tás: ill., p. Kjt. sze rint.  
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meg ha tá ro zott fel ada tok
el lá tá sá nak irá nyí tá sa,
el len õr zé se, az in téz mény
ve ze té se, dön té sek elõ ké -
szí té se, a mû kö dés hez
szük sé ges sze mé lyi és tár -
gyi fel té te lek biz to sí tá sa,
az in téz mény kép vi se le te. 

Jó zsef At ti la  Ál ta lá nos 
Is ko la  5435 Mart fû,  
Má jus 1. út 2.
Igaz ga tó

Lf.: a Kö zokt.tv.-ben és a
mun ka kö ri le írás alap ján
el lá tan dó fel ada tok, va la -
mint az ala pí tó ok irat ban
meg ha tá ro zott fel ada tok
el lá tá sá nak irá nyí tá sa, el -
len õr zé se, az in téz mény
ve ze té se, dön té sek e lõ ké -
szí té se, a mû kö dés hez
szük sé ges sze mé lyi  és tár -
gyi fel té te lek  biz to sí tá sa,
az in téz mény  kép vi se le te. 

köz al kal ma zot ti mun ka -
kör be ki ne vez he tõ.
Elõny: leg alább 5 év vgy.

Fõ is ko lán szer zett  ta ná ri
v., pe da gó gus szak vizs ga, 
vagy köz ok ta tás-ve ze tõi
szak irá nyú v., bün tet len
elõ élet, leg alább 5 év
szgy., meg bí zást az kap -
hat,  aki a mun kál ta tó val
köz al kal ma zot ti jog vi -
szony ban áll, vagy a meg -
bí zás sal egy ide jû leg ta ná -
ri fel adat el lá tá sá ra köz al -
kal ma zot ti mun ka kör be
ki ne vez he tõ.  
Elõny: leg alább 5 év vgy.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
rész le tes szak mai ön., b.,
vég zett sé get iga zo ló om.,
vpr., fej lesz tés re vo nat ko zó
prog ram.  
A pá lyá za tot sze mé lye sen
vagy pos tai úton kell 
be nyúj ta ni.  
Pc.: Mart fû Vá ros  
Pol gár mes te ri Hi va tal  
tit kár sá ga 

Ság új fa lu és Kis har tyán
Köz sé gek  
Ön kor mány za tá nak  
Kép vi se lõ-tes tü le tei  
3162 Ság új fa lu,  
Dó zsa Gy. út 15.  
Tel.: (32) 402-200

Kör ze ti Ál ta lá nos és 
Alap fo kú Mû vé sze ti
Is ko la és 
Nap kö zi Ott ho nos Óvo da  
3162 Ság új fa lu, 
Kos suth út 134. 
Igaz ga tó

Szak mai fel sõ fo kú v., 
leg alább 5 év szgy.

ÁEI: 2011. aug. 15.  
A meg bí zás 5 év re szól.
Pbhi: a meg je le nés tõl szá mí -
tott 30 nap.  
Pe hi: a vé le mé nye zé si ha tár -
idõ le jár tát kö ve tõ 30. na pot
kö ve tõ el sõ kép vi se lõ-tes tü -
le ti ülés.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., om., b.  
Pc.: Szen tes At ti la  
pol gár mes ter 

Ti sza új vá ros Vá ros 
Ön kor mány za tá nak
Kép vi se lõ-tes tü le te
3580 Ti sza új vá ros, 
Beth len Gá bor út 7. 
Tel.: (49) 548-014  
Fax: (49) 548-011

Ál ta lá nos Is ko la,  
Alap fo kú 
Mû vé szet ok ta tá si és 
Pe da gó gi ai – Szak mai
Szol gál ta tó In téz mény, 
Egy sé ges Pe da gó gi ai
Szak szol gá lat  

Bün tet len elõ élet, pe da gó -
gus mun ka kör be töl té sé -
hez szük sé ges fel sõ fo kú
is ko lai v. és szak kép zett -
ség, pe da gó gus szak vizs -
ga, leg alább 5 év pe da gó -
gus mun ka kör ben szer zett 
szgy., az in téz mény ben

ÁEI: 2011. szept. 1.  
A meg bí zás 2016.  júl.
31-ig, 5 év re szól. 
Pbhi: 2011. jún. 6.
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3580 Ti sza új vá ros, 
Al kot mány köz 2. 
Igaz ga tó

pe da gó gus mun ka kör ben
fenn ál ló, ha tá ro zat lan idõ -
re szó ló al kal ma zás, il let -
ve a ma ga sabb ve ze tõi
meg bí zás sal egy ide jû leg
pe da gó gus mun ka kör ben
tör té nõ, ha tá ro zat lan idõ re 
szó ló ki ne ve zés.  Elõny:
in téz mény ve ze tõi szak -
kép zett ség, leg alább 5 év
ál ta lá nos is ko lá ban szer -
zett vgy., fel hasz ná lói
szin tû szá mí tó gé pes 
is me re tek.

Pe hi: a vé le mé nye zé si ha tár -
idõ le jár tát kö ve tõ el sõ kép -
vi se lõ-tes tü le ti ülé sen, 2011. 
aug. 25-én ke rül sor. 
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za to -
kat a Kjt. 20/A. § (6) be kez -
dé se alap ján bi zott ság vé le -
mé nye zi. 
Jut ta tás: ill., vp. Kjt. sze rint,
va la mint Korm. ren de let
alap ján. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lés sel, vég -
zett sé get iga zo ló om., b.,
adat vé del mi nyi lat ko zat.
A pá lyá za tot pos tai úton,
„Ál ta lá nos Is ko la, Alap fo kú
Mû vé szet ok ta tá si és Pe da gó -
gi ai – Szak mai Szol gál ta tó
In téz mény, Egy sé ges Pe da -
gó gi ai Szak szol gá lat igaz ga -
tói pá lyá za ta” meg je lö lés sel
kell be nyúj ta ni. 
Pc.: Ti sza új vá ros Vá ros 
Ön kor mány zat 
pol gár mes te re  
f.: Ti sza új vá ros Vá ros  
Ön kor mány za ta ok ta tá si
ügye kért fe le lõs al pol gár -
mes te re 
Tel.: (49) 548-010, il let ve a
Pol gár mes te ri Hi va tal 
In téz mé nyi, Szo ci á lis és
Sport Iro dá já nak ve ze tõ je
Tel.: (49) 548-060
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja:  
2011. máj. 6.

To kod Nagy köz ség  
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te 
2531 To kod,  
Kos suth La jos u. 53. 
Tel.: (33) 505-110
Fax: (33) 505-120
E-ma il: to kod@to kod.hu 

He gyes kõ Ál ta lá nos  
Is ko la  2531 To kod,  
Bé ke u. 26.
(szék hely), 
2531 To kod,  
Ha tár u. 6.
(te lep hely)
Igaz ga tó 
(tel jes mun ka idõ)

Fõ is ko lán vagy egye te -
men szer zett pe da gó gus 
v. és szak kép zett ség, 
leg alább 5 év pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy., ma gyar ál lam pol -
gár ság, bün tet len elõ élet,
cse lek võ ké pes ség, 
pe da gó gus szak vizs ga

ÁEI: az el bí rá lást kö ve tõ 
na pon.  
A meg bí zás 5 év re szól.
Pbhi: a KSZK hon lap ján 
tör té nõ köz zé té tel tõl szá mí -
tott 30 nap. 
Pe hi: a be adá si ha tár idõt kö -
ve tõ el sõ kép vi se lõ-tes tü le ti
ülés. 
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Lf.: a Kö zokt.tv.-ben és
vo nat ko zó jog sza bá lyok -
ban meg ha tá ro zott in téz -
mény ve ze tõi fel ada tok el -
lá tá sa. Az in téz mény szak -
mai irá nyí tá sa, ve ze té se,
va la mint an nak szak sze rû
és tör vé nyes mû köd te té se.
A mun kál ta tói jog- és fel -
adat kör el lá tá sa az in téz -
mény al kal ma zot tai te kin -
te té ben a jog sza bá lyok ban
elõ írt egyez te té si kö te le -
zett sé gek meg tar tá sá val.
Az in téz mény mû kö dé sé -
vel, mû köd te té sé vel kap -
cso la tos min den olyan 
fel adat el lá tá sa és dön tés
meg ho za ta la, me lyet jog -
sza bály, vagy kol lek tív
szer zõ dés nem utal más
szerv, ha tó ság vagy szer -
ve zet ha tás kö ré be. Rend -
sze res kap cso lat tar tás a
fenn tar tó val.
A né met nem ze ti sé gi ok ta -
tás hoz és a né met nem ze ti -
sé gi ha gyo má nyok ápo lá -
sá hoz a meg fe le lõ kö rül -
mé nyek meg te rem té se. 
Az is ko la igaz ga tó ja fe lel a 
ta ka ré kos gaz dál ko dá sért,
az in téz mény mû kö dé sét
és min den na pi éle tét meg -
ha tá ro zó sza bály za tok és
prog ra mok el ké szí té sé ért,
to váb bá a gyer mek vé del mi 
fel ada tok el lá tá sá nak meg -
szer ve zé sé ért. 
Az igaz ga tó fel ada ta a
szék hely és te lep hely is ko -
la kö zöt ti kap cso lat tar tás -
nak a ki dol go zá sa, meg te -
rem té se és biz to sí tá sa. 
Az igaz ga tó fel ada ta az
ok ta tás szín vo na lá nak
eme lé se ér de ké ben, cél já -
ból prog ram(ok) ki dol go -
zá sa, be ve ze té se, vég re haj -
tá sa és el len õr zé se.

(in téz mény ve ze tõi szak -
kép zett ség), az adott ok ta -
tá si in téz mény ben a ve ze -
tõi meg bí zás sal egy ide jû -
leg pe da gó gus mun ka kör -
ben tör té nõ al kal ma zás,
va gyon nyi lat ko zat-té te li
el já rás le foly ta tá sa, azo -
nos mun ka kör ben szer zett 
leg alább 3 év vgy., fel -
hasz ná lói szin tû 
MS Of fi ce/MS  
Win dows/NT/2000/XP 
(iro dai) al kal ma zá sok.
Elõny: köz ok ta tás-ve ze tõi 
szak vizs ga, né met nyelv -
bõl kö zép fo kú C tí pu sú
ál ta lá nos nyelv vizs ga, 
B ka te gó ri ás jo go sít vány,
aki nek  to váb bi mun ka -
vég zés re irá nyu ló jog vi -
szo nya nincs. 

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za ti
anyag vé le mé nye zé sét kö ve -
tõ en a pá lyá za to kat a kép vi -
se lõ-tes tü let bí rál ja el és
hoz za meg a dön tést.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, va -
la mint a kép vi se lõ-tes tü let
dön té se alap ján.   
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
rész le tes szak mai ön., vpr. a
szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lés -
sel, is ko lai vég zett sé ge ket
iga zo ló hi te les om., b., vagy
a ké re lem fel adá sát iga zo ló
bi zony lat, nyi lat ko zat a pá -
lyá zat nyílt vagy zárt ülé sen
tör té nõ tár gya lá sá ról, adat -
vé del mi nyi lat ko zat. 
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A pá lyá za tot 2 pél dány ban
(1 ere de ti + 1 má so la ti), sze -
mé lye sen vagy pos tai úton,
„Is ko la igaz ga tó” meg je lö lés -
sel kell be nyúj ta ni. 
A pá lyá zat ki író ja fenn tart ja
ma gá nak a jo got a pá lyá zat
ered mény te len né nyil vá ní tá -
sá ra. 
Pc., f.: Tóth Ti va dar  
pol gár mes ter www.to kod.hu
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja: 2011.
ápr. 30.

Vál Köz sé gi 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te  
2743 Vál,  
Vaj da Já nos u. 2. 
Tel./fax: (22) 353-411

Vaj da Já nos  
Ál ta lá nos Is ko la
2743 Vál,  
Szent Ist ván tér 1. 
Igaz ga tó 
(tel jes mun ka idõ)   

Lf.: az in téz mény tör vé -
nyes mû kö dé sé nek biz to sí -
tá sa, a pe da gó gi ai mun ka
szak mai irá nyí tá sa, a pe da -
gó gi ai prog ram meg va ló -
su lá sá nak biz to sí tá sa, az
in téz mé nyi költ ség ve tés
be tar tá sa, mun kál ta tói, 
ve ze tõi jo gok gya kor lá sa,
sze mély ügyi és gaz da sá gi
fel ada tok el lá tá sa. 

Ál ta lá nos is ko lai ta ní tó
vagy ál ta lá nos is ko lai
ta nár v., leg alább 5 év
szgy., va gyon nyi lat ko -
zat-té te li el já rás le foly ta -
tá sa, pe da gó gus szak vizs -
ga, bün tet len elõ élet.
Elõny: leg alább 1–3 év
vgy., fel hasz ná lói szin tû
MS Of fi ce (iro dai al kal -
ma zá sok).
Elv árt kom pe ten ci ák: a
szak mai mun ka te rén 
igé nyes, pre cíz, pon tos,
prob lé ma meg ol dó ké pes -
sé gek kel ren del kez zen. 

ÁEI: 2011. aug. 1. 
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig
szól.
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.  
Pbhi: 2011. jún. 13.  
Pe hi: 2011. júl. 21. vagy az
azt kö ve tõ tes tü le ti ülés. 
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a jog sza bály -
ban rög zí tet tek sze rin ti in -
téz mé nyi vé le mé nyez te tés,
va la mint a pá lyá za ti ha tár -
idõt kö ve tõ 21 na pon be lül
bi zott ság hall gat ja meg a je -
löl te ket, a dön tést a kép vi se -
lõ-tes tü let  hoz za meg.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
fény kép pel el lá tott szak mai
ön., szak mai-, ve ze tõi prog -
ram, vég zett sé get iga zo ló
om., b., adat vé del mi nyi lat -
ko zat.
A pá lyá za tot pos tai úton kell 
be nyúj ta ni.
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban 
sze rep lõ azo no sí tó szá mot,
va la mint a mun ka kör meg -
ne ve zé sét: igaz ga tó. 
Vál Köz ség Ön kor mány za ta
fenn tart ja ma gá nak a pá lyá -
zat ered mény te len né nyil vá -
ní tá sá nak jo gát.
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Pc.: Vál Köz sé gi 
Ön kor mány zat  
f.: Bech told Ta más pol gár -
mes ter www.val.hu  
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja: 2011.
máj. 12. 

Vo kány Köz ség  
Ön kor mány za tá nak
Kép vi se lõ-tes tü le te  
7768 Vo kány,  
Kos suth u. 104.
Tel.: (72) 377-718  
Fax: (72) 377-143

Ál ta lá nos Is ko la  
7768 Vo kány, 
Kos suth u. 46.  
Igaz ga tó 
(tel jes mun ka idõ) 

Lf.: alap fo kú ok ta tá si
in téz mény ve ze té se.

Fõ is ko lai szin tû v., pe da -
gó gus szak vizs ga ke re té -
ben szer zett in téz mény ve -
ze tõi szak kép zett ség, né -
met nyelv bõl C tí pu sú ál -
ta lá nos nyelv vizs ga, tár -
sal gá si szin tû nyelv tu dás,
leg alább 5 év vgy., va -
gyon nyi lat ko zat-té te li el -
já rás le foly ta tá sa, ma gyar
ál lam pol gár ság, bün tet len
elõ élet, cse lek võ ké pes ség. 

ÁEI: el bí rá lást kö ve tõ en
azon nal.  
A meg bí zás 5 év re szól. 
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony. 
Pbhi: 2011. jún. 6.  
Pe hi: 2011. júl. 15. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ  
fej lesz té si el kép ze lés sel, b.,
vég zett sé get, kép zett sé get
iga zo ló om., adat vé del mi
nyi lat ko zat.  
A pá lyá za tot pos tai úton kell 
be nyúj ta ni. 
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban 
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
752/2011., va la mint a mun -
ka kör meg ne ve zé sét:  
is ko la igaz ga tó.  
Pc.: Vo kány Köz ség  
Ön kor mány za tá nak  
Kép vi se lõ-tes tü le te
f.: Mester Mihályné 

Egyéb ve ze tõ

A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv Meg hir de tett mun ka hely Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek Jut ta tá sok (Ft), il let mény, pót lék, egyéb
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I. Ke rü le ti Ne ve lé si 
Ta nács adó és  Lo go pé di ai
In té zet  
1012 Bu da pest,  
Lo go di u. 80. 
Tel.: (1) 375-3130
Fax: (1) 375-3130 

Lo go pé di ai In té zet 
In téz mény egy ség-ve ze tõ

Lf.: a Lo go pé di ai In té zet
in téz mény egy ség szak mai
irá nyí tá sa, ve ze té se, el len -
õr zé si fel ada ta i nak el lá tá -
sa, lo go pé du si fel ada tok
el lá tá sa.

Fõ is ko lai szin tû v., lo go -
pé dus mun ka kör be töl té -
sé hez szük sé ges fel sõ fo kú 
is ko lai v. és szak kép zett -
ség, pe da gó gus szak vizs -
ga, az in téz mény alap te -
vé keny sé gé nek meg fe le lõ
jog vi szony ban szer zett
leg alább 5 év szgy., ma -
gyar ál lam pol gár ság, bün -
tet len elõ élet.

ÁEI: 2011. aug. 1. 
A meg bí zás 2016. júl.
31-ig, 5 év re szól.  
Pbhi: 2011. jún. 10.  
Pe hi: 2011. júl. 1. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
om., b., ön., az in téz mény -
egy ség ve ze té sé re vo nat ko zó 
vpr., ed di gi mun ka vi szo -
nyok iga zo lá sa, adat vé del mi
nyi lat ko zat.
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A pá lyá za tot 2 pél dány ban,
sze mé lye sen vagy pos tai
úton, „Lo go pé di ai In té zet
in téz mény egy ség-ve ze tõ”
meg je lö lés sel kell
be nyúj ta ni. 
Pc.: I. Ke rü le ti Ne ve lé si 
Ta nács adó és Lo go pé di ai 
In té zet

Fur ta Köz sé gi 
Ön kor mány zat  
Kép vi se lõ-tes tü le te  
4141 Fur ta,  
Pe tõ fi u. 1.  
Tel.: (54) 441-471  
Fax: (54) 511-000

Ál ta lá nos  Mû ve lõ dé si
Köz pont  
4141 Fur ta, Pe tõ fi u. 7.
In téz mény ve ze tõ 
(tel jes mun ka idõ)  
Fur ta-Dar vas-Ba kon szeg
Mik ro-tér sé gi Köz ok ta tá si
In téz mé nyi Tár su lás fenn -
tar tá sá ban mû kö dõ 
in téz mény. 
Lf.: El lá tan dó te rü le tek:
Ál ta lá nos is ko lai in téz -
mény egy sé gek: Fur ta, 
Dar vas, Ba kon szeg – in -
téz mény egy ség-ve ze tõ;
Óvo da in téz mény egy sé -
gek: Fur ta, Dar vas, Ba kon -
szeg – in téz mény egy ség -
ve ze tõ; Köz mû ve lõ dé si 
in téz mény egy ség Fur ta;
Élel me zé si in téz mény egy -
ség Fur ta. (A tár su lás ki -
bõ ví té se fo lya mat ban van
Ba kon szeg Köz ség ál ta lá -
nos is ko lai fel adat-el lá tá -
sá val.) 

Fel sõ fo kú szak irá nyú v.,
leg alább 5 év pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy., pe da gó gus szak -
vizs ga, ma gyar  ál lam pol -
gár ság, bün tet len elõ élet,
cse lek võ ké pes ség.
Elõny: több éves vgy.,
egye te mi v., köz mû ve lõ -
dés ben szer zett gya kor lat, 
fel hasz ná lói szin tû MS
Win dows NT/2000/XP. 

ÁEI: 2011. aug. 15. 
A meg bí zás 2016.  aug.
14-ig, 5 év re szól. 
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.  
Pbhi: a KSZK hon lap ján tör -
té nõ köz zé té tel tõl  szá mí tott
30 nap. 
Pe hi: a vé le mé nye zé si ha tár -
idõ le jár tát kö ve tõ tes tü le ti
ülés. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint,  
szl. meg old ha tó.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
rész le tes szak mai ön., vpr. a
szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lés -
sel, b., ké pe sí tést iga zo ló 
hi te les om., nyi lat ko zat a pá -
lyá zat nyílt vagy zárt ülé sen
tör té nõ tár gya lá sá ról, adat -
vé del mi nyi lat ko zat. 
A pá lyá za tot 2 pél dány ban
(1 ere de ti + 1 má so la ti), zárt
bo rí ték ban, „ÁMK igaz ga tói 
pá lyá zat” meg je lö lés sel kell
be nyúj ta ni.
Pc.: Fur ta Köz sé gi 
Ön kor mány zat  
Pol gár mes te ri Hi va ta la
f.: Kru csó An tal
pol gár mes ter  
Tel.: (54) 441-409

Me zõ lak Köz ség  
Ön kor mány za ta
8514 Me zõ lak,  
Arany J. u. 1. 
Tel./fax: (89) 348-002 

Kö zös Fenn tar tá sú
Me zõ la ki Ál ta lá nos 
Mû ve lõ dé si Köz pont
8514 Me zõ lak, 
Ady u. 41.
In téz mény ve ze tõ 

Fõ is ko la, szak irá nyú 
fel sõ fo kú v. (fõ is ko la,
egye tem), a Kö zokt.tv. 
16–17. § és 18. §-ai sze -
rint meg ha tá ro zot tak, 
pe da gó gus szak vizs ga.
Elõny: leg alább 5 év vgy.

ÁEI: 2011. aug. 16. 
A meg bí zás 2016.  aug.
15-ig, 5 év re szól.
Pbhi: a KSZK hon lap ján
tör té nõ köz zé té tel tõl szá mí -
tott 60 nap, 2011. jún. 30. 
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Lf.: az in téz mény szak sze -
rû és tör vé nyes ve ze té se,
irá nyí tá sa, tel jes kö rû 
ve ze tõi fel ada tok el lá tá sa,
mun kál ta tói jo gok gya kor -
lá sa a ha tá lyos jog sza bá -
lyok, szak mai kö ve tel mé -
nyek alap ján.

    Pe hi: 2011. aug. 10.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lés sel, om.,
egyéb vég zett sé get, kép zett -
sé get iga zo ló om., b., adat -
vé del mi nyi lat ko zat. 
A pá lyá za tot 3 pél dány ban,
ki zá ró lag pos tai úton, 
nyom ta tott for má ban kell 
be nyúj ta ni.
Pc.: Nagy Gá bor
pol gár mes ter 
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja: 2011.
máj. 2.

Ná dasd és Kör nyé ke
Óvo da-, és Is ko la fenn tar tó
Tár su lás Tár su lá si Ta ná csa 
9915 Ná dasd,  
Kos suth u. 101.

Szé che nyi Ist ván  
Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si
Köz pont 
9915 Ná dasd,  
Vas úti u. 5/3. 
In téz mény ve ze tõ 

Ma gyar ál lam pol gár ság,
bün tet len elõ élet, szak irá -
nyú fel sõ fo kú v., leg alább 
5 év pe da gó gus mun ka -
kör ben szer zett szgy., 
va gyon nyi lat ko zat-té te li
el já rás  le foly ta tá sa. 
Elõny: ide gen nyelv is me -
re te, szá mí tás tech ni kai 
is me re tek, vgy.

ÁEI: 2011. aug. 1. 
A meg bí zás 2016.  júl.
31-ig, 5 év re szól. 
Pbhi: a KSZK hon lap ján tör -
té nõ köz zé té tel tõl  szá mí tott
30 nap. 
Pe hi: a vé le mé nye zé si ha tár -
idõ le tel tét kö ve tõ  30 nap.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vég zett sé get
iga zo ló om., b., vpr. 10 év re, 
nyi lat ko zat a  pá lyá zat nyílt
vagy zárt ülé sen tör té nõ tár -
gya lá sá ról, adat vé del mi
nyi lat ko zat. 
Pc., f.: Ná dasd és Kör nyé ke
Óvo da-, és Is ko la fenn tar tó
Tár su lás
Tel.: (94) 524-014 

Oros há za Vá ros  
Ál ta lá nos Is ko lá ja és 
Pe da gó gi ai Szol gál ta tó 
In téz mé nye
5900 Oros há za, 
Elõd u. 17. 
Tel./fax: (68) 510-775 

Vö rös marty Mi hály
Tag in téz mé nye
5900 Oros há za,
Vö rös marty u. 4. 
Tag in téz mény-ve ze tõ
(tel jes mun ka idõ) 

Lf.: a Kö zokt.tv. és an nak
vég re haj tá si ren de le te
alap ján meg ha tá ro zott fel -
ada tok.

Fõ is ko la, jog sza bály ban
elõ írt ké pe sí tés és gya kor -
lat, va gyon nyi lat ko zat-té -
te li el já rás le foly ta tá sa,
ma gyar ál lam pol gár ság, 

ÁEI: 2011. aug. 1.
A meg bí zás 5 év re szól. 
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony. 
Pbhi: 2011. jún. 17.
Pe hi: 2011. júl. 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za tok
a Korm. ren de let ben fog lalt
be nyúj tá si és vé le mé nye zé si
ha tár idõt kö ve tõ en ke rül nek
el bí rá lás ra.
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bün tet len elõ élet, cse lek -
võ ké pes ség.
Elõny: he lyi la kos, 
hely is me ret.

A ve ze tõi meg bí zás ról az
Igaz ga tó-ta nács dönt. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, 
va la mint Korm. ren de let
alap ján.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
vég zett sé get, szak kép zett-sé -
get iga zo ló om., szak mai
ön., b., a tag in téz mény ve ze -
té sé re vo nat ko zó vpr.  a
szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lés -
sel, adat vé del mi nyi lat ko zat. 
A pá lyá za tot pos tai úton kell 
be nyúj ta ni. 
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban 
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
11-1/2011., va la mint a mun -
ka kör meg ne ve zé sét: tag in -
téz mény-ve ze tõ igaz ga tó
Vö rös marty Mi hály 
Tag in téz mény. 
Pc.: Oros há za Vá ros Ál ta lá -
nos Is ko lá ja és Pe da gó gi ai
Szol gál ta tó In téz mé nye 
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja: 2011.
máj. 13. 

Put nok Vá ros 
Ön kor mány za tá nak Û
Kép vi se lõ-tes tü le te 
3630 Put nok, 
Kos suth út 5.
Tel.: (48) 530-030 
Fax: (48) 530-054 

Pé cze li Jó zsef  
Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si
Köz pont  
3630 Put nok, 
Gár do nyi u. 1.  
In téz mény ve ze tõ
(tel jes mun ka idõ) 

 Lf.: Pé cze li Jó zsef Ál ta lá -
nos Mû ve lõ dé si Köz pont
igaz ga tó ja, aki egy ben el -
lát ja a Pé cze li Jó zsef ÁMK 
Ál ta lá nos és Alap fo kú
Mû vé sze ti Is ko lá ja igaz ga -
tói fel ada ta it is.
Az ÁMK in téz mény egy sé -
gei – ezen be lül a ne ve zett
is ko la – Ala pí tó Ok ira tá -
ban sze rep lõ fel ada tai 
el lá tá sá nak irá nyí tá sa.

A Kö zokt.tv. 18. §  
(1) be kez dé se alap ján, a 
Kö zokt.tv. 17. §-a sze rin ti 
fel sõ fo kú is ko lai v., leg -
alább 5 év pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy., pe da gó gus szak -
vizs ga ke re té ben szer zett
in téz mény ve ze tõi szak -
kép zett ség, a ne ve lé si
in téz mény ben pe da gó gus
mun ka kör ben fenn ál ló,
ha tá ro zat lan ide jû köz al -
kal ma zot ti jog vi szony,
vagy a meg bí zás sal egy -
ide jû leg köz al kal ma zot ti
mun ka kör be ki ne vez he tõ,
bün tet len elõ élet, cse lek -
võ ké pes ség.  
Elõny: pe da gó gus mun ka -
kör ben szer zett leg alább 
5 év vgy.

ÁEI: 2011. aug. 16. 
A meg bí zás 2016.  aug.
15-ig szól.  
Ha tá ro zott ide jû  köz al kal -
ma zot ti  jog vi szony.  
Pbhi: a KSZK hon lap ján tör -
té nõ köz zé té tel tõl  szá mí tott
30 nap. 
Pe hi: Korm. ren de let  
alap ján. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, vp.
Korm. ren de let alap ján. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
is ko lai vég zett sé get, pe da gó -
gus szak kép zett sé get iga zo ló 
hi te les om., rész le tes szak -
mai ön.,  az is ko la, il let ve az
ÁMK egyéb in téz mény-egy -
sé ge i nek ve ze té sé re vo nat -
ko zó prog ram a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ
fej lesz té si el kép ze lés sel, 
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Fe lel azok tör vé nyes, 
szak sze rû, in no va tív 
mû kö dé sé ért, sze mé lyi,
tár gyi fel té te lek biz to sí tá -
sá ért, a ta ka ré kos gaz dál -
ko dá sért.

30 nap nál nem ré geb bi b.,
adat vé del mi nyi lat ko zat. 
A pá lyá za tot 2 pél dány ban,
sze mé lye sen – elõ ze tes
egyez te tés után – mun ka idõ -
ben kell be nyúj ta ni.  
Pc.: Ta más Bar na bás  
pol gár mes ter 
f.: Amb rus Ka ta lin  
Pol gár mes te ri Hi va tal 

Tür je, Batyk, Kis gör bõ,
Óhid, Sza la pa, Mi hály fa,
Kis vá sár hely, Te ke nye
Köz sé gek  
Ön kor mány za ta i nak  
Kép vi se lõ-tes tü le tei
8796 Tür je, 
Sza bad ság tér 9.  

Szent Lász ló Alap fo kú
Ok ta tá si Köz pont  
8796 Tür je,  
Sza bad ság tér 11–15. 
In téz mény ve ze tõ 
Az in téz mény Kö zös
Fenn tar tá sú Több cé lú
Köz ok ta tá si In téz mény,
amely hez tar to zik a he lyi
in téz mény ben 1–8. osz tá -
lyos is ko la, pár hu za mos
osz tá lyok kal a fel sõ ta go -
za ton, Pe da gó gi ai Szak -
szol gá lat tér sé gi el lá tás sal,
3 cso por tos Óvo da, 1 
Tag in téz mény Baty ki 
te lep hellyel 1–3. osz tály
össze von tan, óvo dá val, 
va la mint 1 Tag in téz mény
Óhi di te lep hellyel 
1–4. osz tá lyok kal. 

Ma gyar ál lam pol gár ság,
bün tet len elõ élet, a mun -
ka kör be töl té sét sza bá lyo -
zó Kö zokt.tv. pá lyá zat 
ki írá sá nak idõ pont já ban
ak tu á lis kö ve tel mé nye i -
nek tör té nõ meg fe le lés,
leg alább 5 év pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy.

ÁEI: 2011. aug. 1. 
A meg bí zás 5 év re szól.
Pbhi: az Ok ta tá si és 
Kul tu rá lis Köz löny ben va ló
meg je le nés tõl szá mí tott 
30 na pon be lül. 
Pe hi: a pá lyá za ti ha tár idõ 
le jár tát kö ve tõ el sõ együt tes
kép vi se lõ-tes tü le ti ülés. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint,
szük ség ese tén szl.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., is ko lai vég zett -
sé get ta nú sí tó hi te les om., 
b., vpr., adat vé del mi nyi lat -
ko zat. 
A pá lyá za tot sze mé lye sen
vagy pos tai úton kell 
be nyúj ta ni.
Pc., f.: Mli ná rik Lász ló
pol gár mes ter 
Tel.: (83) 556-152 vagy
(30) 612-2126 

Pá lyá za ti fel hí vás pe da gó gus és egyéb ál lás he lyek be töl té sé re1

A pá lyá za tok be nyúj tá sá val és köz zé té te lé vel (így kü lö nö sen a be nyúj tá si ha tár idõk kel, a pá lyá za tok hoz kö te le zõ en
elõ írt fel té te lek kel és be nyúj tan dó mel lék le tek kel) kap cso la tos ren del ke zé se ket a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló
1992. évi XXXIII. tör vény, az e tör vény vég re haj tá sá ról szó ló 138/1992. (X. 8.) Korm. ren de let, a ne ve lé si-ok ta tá si in -
téz mé nyek mû kö dé sé rõl szó ló 11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let, valamint a közlemények szövegében feltüntetett egyéb
jogszabályok tartalmazzák.

Rö vi dí té sek:

ÁEI: ál lás el fog la lá sá nak ide je

Pbhi: pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je

Pe hi: pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je
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Pc: pá lyá zat cím zé se
ill: il let mény
p: pót lék
tp: te rü le ti pót lék
szl: szol gá la ti la kás
szgy: szak mai gya kor lat
v: vég zett ség
étkh: ét ke zé si hoz zá já ru lás
om: ok le vél má so lat (amennyi ben a pá lyá zat ki író ja mást nem ha tá roz meg, ak kor egy sze rû másolat)
b: er köl csi bi zo nyít vány (amennyi ben a pá lyá zat ki író ja mást nem ha tá roz meg, ak kor há rom hó nap nál nem régebbi)
f: fel vi lá go sí tás
ön: ön élet rajz
adat vé del mi nyi lat ko zat: hoz zá já ru lás a pá lyá za ti anyag ban fog lalt sze mé lyes ada tok a pá lyá za ti el já rás sal  össze -

függõ ke ze lé sé hez, il let ve be te kin tés re jogosultak általi megismeréséhez 
KSZK: Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si Kép zé si Központ
Kö zokt.tv.: a köz ok ta tás ról szó ló 1993. évi LXXIX. tör vény
Kjt.: a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. törvény
Korm. ren de let: a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról szó ló 138/1992.

(X. 8.) Korm. rendelet
MKM ren de let: a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek mû kö dé sé rõl szó ló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
Lf: a mun ka kör be tar to zó, il let ve a ve ze tõi meg bí zás sal já ró lé nye ges feladatok 

Ta ní tó, ta nár

A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv Meg hir de tett mun ka hely Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek Jut ta tá sok (Ft), il let mény, pót lék, egyéb

1 2 3 4

Kiss Ze ne de Alap fo kú
Mû vé szet ok ta tá si  
In téz mény  
1028 Bu da pest,  
Hi deg kú ti út 167.
Tel./fax: (1) 274-7549

Szol fézs ta nár  
pá tyi te lep hely re 
(rész mun ka idõs)    

Kor re pe ti tor  (rész mun ka -
idõs)

Szak irá nyú fõ is ko lai 
vagy egye te mi v. 

Pá lya kez dõ pe da gó gus,
vagy utol só éves fõ is ko lás 
hall ga tó.

ÁEI: 2011. szept. 1.  
Pbhi: 2011. jún. 15.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
vég zett sé get iga zo ló om.,
szak mai ön.  
Pc.: ze ne de@t-on li ne.hu
vagy 
kiss.ze ne de@gma il.com 

Fáy And rás  
Re for má tus Ál ta lá nos 
Is ko la és Alap fo kú  
Mû vé szet ok ta tá si 
In téz mény  
2217 Gom ba, 
Is ko la u. 2.  
Tel.: (29) 433-261  
E-ma il: is ko la@gom ba.hu

Ta ní tó, osz tály ta ní tá sá ra
és nap kö zi be 

Fõ is ko lai szak irá nyú v.
Elõny: re for má tus val lás
és lel ké szi aján lás.

ÁEI: 2011. szept. 1.  
Pbhi: 2011. jún. 30.  
Pe hi: 2011. júl. 8.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint,  szl. 
nincs. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
om., szak mai ön.  
Pc.: Ta si Kál mán igaz ga tó 

Pi lis csa bai Pa lán ta  
Ál ta lá nos Is ko la
2085 Pi lis vö rös vár,  
Fõ út 134. 
Tel./fax: (26) 374-457

Ma te ma ti ka és/vagy 
fi zi ka, ké mia, föld rajz,
in for ma ti ka sza kos ta nár 
 (tel jes mun ka idõ,
1 év ha tá ro zott idõ re)

Fel sõ fo kú ta ná ri v., 
fel hasz ná lói szin tû  
MS Of fi ce (iro dai al kal -
ma zá sok), ma gyar  ál lam -
pol gár ság,  bün tet len 
elõ élet.

ÁEI: 2011. aug. 22. 
Pbhi: azon nal, il let ve  
2011. júl. 1.  
Pe hi: 2011. júl. 15.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint. 
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Lf.: ta ná ri fel ada tok 
el lá tá sa, dif fe ren ci ált 
ok ta tás. 

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
ön., om., b., mo ti vá ci ós
le vél.
A pá lyá za tot pos tai vagy
elekt ro ni kus úton kell be -
nyúj ta ni.  
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a mun ka kör meg ne ve zé sét:
ma te ma ti ka és/vagy fi zi ka,
ké mia, föld rajz, in for ma ti ka
sza kos ta nár.  
Pc.: Ma y er Ág nes
igaz ga tó  
E-ma il:
ma y er.ag nes@pa lan ta.hu 

Kert vá ro si ÁMK  
Ál ta lá nos Is ko lá ja  
2800 Ta ta bá nya,  
Had se reg u. 40/A  
Tel.: (34) 311-772  
Fax: (34) 309-035

Ma te ma ti ka–tech ni ka vagy 
ma te ma ti ka–fi zi ka, vagy
ma te ma ti ka–in for ma ti ka
sza kos ta nár  
(ha tá ro zott idõ re)    
An gol–né met sza kos ta nár 

Fõ is ko lai v. ÁEI: 2011. aug. 22.  
Pbhi: a köz zé té tel tõl szá mí -
tott 15 na pon be lül.  
Pe hi: a pbhi-t kö ve tõ 
15 na pon be lül.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., b., om.  
Pc.: Mó zes Gá bor né
igaz ga tó

Egyéb

A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv Meg hir de tett mun ka hely Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek Jut ta tá sok (Ft), il let mény, pót lék, egyéb

1 2 3 4

ÁMK Me se pa lo ta  
Mû vé sze ti Óvo da  
2454 Iván csa,  
Arany Já nos u. 1.  
Tel.: (25) 256-818  
E-ma il: ovo da@ivan csa.hu

Daj ka  (ha tá ro zott idõ re)

Lf.: gyer mek gon do zá si 
fel ada tok, ta ka rí tás. 

Daj ka szak ké pe sí tés. ÁEI: 2011. aug. 8.  
Pró ba idõ: 3 hó nap.  
Pbhi: a meg je le nés tõl  
szá mí tott 30 nap.  
Pe hi: 2011. jún. 30.  
Pc.: And rá si Má ria  
óvo da ve ze tõ  
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Pá lyá za ti fel hí vás kul tu rá lis in téz mény ve ze tõi ál lás he lyé nek be töl té sé re1

A pá lyá za tok be nyúj tá sá val és köz zé té te lé vel – így kü lö nö sen a be nyúj tá si ha tár idõk kel, a pá lyá za tok hoz kö te le zõ en
elõ írt fel té te lek kel és be nyúj tan dó mel lék le tek kel – kap cso la tos A pá lyá za tok be nyúj tá sá val és köz zé té te lé vel – így kü -
lö nö sen a be nyúj tá si ha tár idõk kel, a pá lyá za tok hoz kö te le zõ en elõ írt fel té te lek kel és be nyúj tan dó mel lék le tek kel – kap -
cso la tos ren del ke zé se ket a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény és az e tör vény vég re haj tá sá -
ról szó ló 150/1992. (XI. 20.) Korm. ren de let tar tal maz za.

Rö vi dí té sek:

ÁEI: ál lás el fog la lá sá nak ide je
Pbhi: pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je
Pe hi: pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je
ill: il let mény
p: pót lék
vp: ve ze tõi pót lék
étkh: ét ke zé si hoz zá já ru lás
szl: szol gá la ti la kás
v: vég zett ség
szgy: szak mai gya kor lat
vgy: ve ze tõi gya kor lat
b: er köl csi bi zo nyít vány ( amennyi ben a pá lyá zat ki író ja mást nem ha tá roz meg, ak kor há rom hó nap nál nem ré geb bi)
om: ok le vél má so lat (amennyi ben a pá lyá zat ki író ja mást nem ha tá roz meg, ak kor egy sze rû má so lat)
ön: ön élet rajz
vpr: ve ze té si prog ram
adat vé del mi nyi lat ko zat: hoz zá já ru lás a pá lyá za ti anyag ban fog lalt sze mé lyes ada tok a pá lyá za ti el já rás sal

 összefüggõ ke ze lé sé hez, il let ve be te kin tés re jo go sult ál ta li meg is me ré sé hez
Pc: pá lyá zat cím zé se
f: fel vi lá go sí tás
KSZK: Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont
Lf: a mun ka kör be tar to zó, il let ve a ve ze tõi meg bí zás sal já ró lé nye ges fel ada tok

A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv Meg hir de tett mun ka hely Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek Jut ta tá sok (Ft), il let mény, pót lék, egyéb

1 2 3 4

Tö rök bál int Vá ros  
Ön kor mány za tá nak  
Kép vi se lõ-tes tü le te  
2045 Tö rök bál int,  
Mun ká csy M. u. 79.  
Tel.: (23) 335-021  
Fax: (23) 336-039  
E-ma il: 
hi va tal@to rok ba lint.hu 

Mun ká csy Mi hály  
Mû ve lõ dé si Ház 
In téz mény ve ze tõ 

Lf.: az ön ál ló an mû kö dõ,
elõ irány za tai fe lett rész -
jog kör rel ren del ke zõ 

Bün tet len elõ élet, fel sõ fo -
kú  köz mû ve lõ dé si v. és
szak kép zett ség, vagy nem 
szak irá nyú  egye te mi v. 
és fel sõ fo kú szak irá nyú
mun ka kö ri szak vizs ga,
1/2000. (I. 14.) NKÖM 

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig
szól.
Pbhi: 2011. jún. 2.  
Pe hi: leg ké sõbb a 2011. 
jú li u si rend kí vü li tes tü le ti
ülé sen.
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1 Fel hív juk tisz telt hir de tõ ink fi gyel mét, hogy azo kat a kul tu rá lis in téz mé nyek be ki írt ál lás hir de té se ket, me lyek az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny te ma ti kus
köz zé té te li rend je alap ján egyik mun ka kör tí pus ba sem so rol ha tó ak be, csak a sür gõs ség gel tör té nõ köz lés re vo nat ko zó díj fel szá mí tá sa mel lett áll mó dunk ban
meg je len tet ni.



1 2 3 4

Mun ká csy Mi hály Mû ve -
lõ dé si Ház te vé keny sé gi
kö ré be tar to zó fel ada tok
ve ze tõi irá nyí tá sa. 

ren de let sze rin ti akk re di -
tált ve ze té si-szer ve zé si,
pénz ügyi-gaz da sá gi, 
ál lam ház tar tá si is me re te -
ket nyúj tó köz mû ve lõ dé si
ve ze tõi v., ki emel ke dõ
köz mû ve lõ dé si te vé keny -
ség,  leg alább 5 év szgy.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vpr. a szak mai
hely zet elem zés re, va la mint a 
gaz dál ko dás ra épü lõ kö zép -
tá vú fej lesz té si el kép ze lé sek, 
hi te les om., b., ed di gi mun -
ka vi szo nyok iga zo lá sai, 
nyi lat ko zat a pá lyá zat nyílt
vagy zárt ülé sen tör té nõ 
tár gya lá sá ról, adat vé del mi
nyi lat ko zat.  
A pá lyá za tot CD-n és 
elekt ro ni kus úton is be kell 
nyúj ta ni. 
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban 
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
22/7/2011., va la mint a mun -
ka kör meg ne ve zé sét: 
Mun ká csy Mi hály  
Mû ve lõ dé si Ház, 
igaz ga tó.  
Pc., f.: Dr. Hor ti Ist ván
 jegy zõ  
Tel.: (23) 337-723/231 
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó
meg je len tet te 

Kon do ro si Fe renc–Ut tó György–Vi seg rá dy An tal

A bí rói eti ka és a tisz tes sé ges el já rás
cí mû köny vét

Az elõ szó ban dr. Lom ni ci Zol tán a kö vet ke zõ sza vak kal ajánl ja a kö te tet:

„Az ol va só ke zé be olyan könyv (tan könyv, szak mai hát tér anyag) ke rül, amely tu do má nyos igé nyes ség gel és a gya -
kor la ti al kal maz ha tó ság szán dé ká val mu tat ja be a bí rói eti ka szak mai-mo rá lis alap ja it. A kö tet je len tõs nem zet kö zi
ki te kin tést nyújt, ami kor más or szá gok gya kor la tá nak, sza bá lyo zá sá nak fel tá rá sát is vál lal ja.
A ta pasz talt és a tárgy kör nem zet kö zi össze füg gé se it is jól is me rõ szer zõk – he lye sel he tõ mó don – ab ból in dul tak ki,
hogy a bí rák eti kus ma ga tar tá sa és el já rá sa az el já rá sok rész ve või – a pe res fe lek, a vád ló, a vé dõ, a jo gi kép vi se lõ, a
bün te tõ ügyek ben a vád lott – szá má ra ga ran ci á lis je len tõ sé gû, mert meg te rem ti/meg ad ja az el já rás minõsé gét is.
A szer zõk a bí rói eti ka ér vé nye sü lé sét is vizs gál ták a pe res el já rás má sik mi nõ sé gi kö ve tel mé nyé nek, a fa ir el já rás igé -
nyé nek meg va ló su lá sá val össze füg gés ben.
A tisz tes sé ges el já rás nap ja ink ban nem zet kö zi jo gi, al kot má nyos és mo rá lis kö ve tel ményt is je len t, amely nek tar tal -
ma az Em ber i Jo gok Euró pai Bí ró sá ga és – egy re in kább – az Euró pai Bí ró ság eset jo gá ból is mer he tõ meg. A kö tet
szá mos jo ge set be mu ta tá sá val szol gál ja a ha zai jo gi kul túr a szín vo na lá nak eme lé sét, a tisz ta, de mok ra ti kus köz ál la -
po tok, a bí rák és a bí ró sá gok te kin té lye meg óvá sát.
A könyv fon tos tan anyag a bí rák, ügyé szek, ügy vé dek szá má ra, de kü lö nös ha szon nal for gat hat ják gya kor ló po li ti -
ku sok, a tu do má nyos élet kép vi se lõi, a mé dia mun ka tár sai és min den ki, aki fe le lõs sé get érez a ha zai jog ál lam, a jog -
rend mi nõ sé gé ért.”

A kö tet 184 ol dal ter je del mû, ár a 600 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6. szám alat ti Köz löny bolt ban (te l.: 318-8411),
illetve meg rendelhetõ a ki adó ügyfél szolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: meg ren de les@mhk.hu).

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

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem

Kon do ro si Fe renc–Ut tó György–Vi seg rá dy An tal

A bí rói eti ka és a tisz tes sé ges el já rás
cí mû, 184 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 600 fo rint áfá val) ......... pél dány ban, és ké rem, jut tas sák el aláb bi cí mem re:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ............................................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ..........................................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ..................................................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ..................................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na -
pon  belül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
vagy  postai úton a fen ti cím re.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
 cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó
meg je len tet te

Hack Pé ter

A BÜNTETÕHATALOM FÜGGETLENSÉGE
ÉS SZÁMONKÉRHETÕSÉGE

cí mû ki ad vá nyát

A könyv a bün te tõ ha ta lom gya kor lá sát ab ból a szem pont ból vizs gál ja, hogy a bí ró ság és az ügyész ség füg get len -
sé ge és szá mon kér he tõ sé ge ho gyan be fo lyá sol ja az igaz ság szol gál ta tás te vé keny sé gét. Az író há rom, egy más sal
szo ro san össze füg gõ té ma kört dol go z fe l. Az el sõ a bí rói füg get len ség és szá mon kér he tõ ség kér dé se, va la mint
ezek szer ve ze ti biz to sí té kai. A má so dik té ma kör az ügyész ség sze re pét és al kot má nyos stá tu sát érin ti. A har ma dik
a bün te tõ el já rá si tör vény el ké szül té nek fo lya ma tát re konst ru ál ja ab ból a szem szög bõl, hogy mi ként be fo lyá sol ta
a bí rói és ügyé szi szer ve zet a ko di fi ká ci ót.
Hack Pé ter eb ben a kö tet ben azt sze ret né bi zo nyí ta ni, hogy a jog al ko tó ál tal meg fo gal ma zott el já rá si sza bá lyok,
illetve az igaz ság szol gál ta tás szer ve ze te it sza bá lyo zó jog anyag csak rész ben ha tá roz zák meg azt, hogy a bün te tõ
igaz ság szol gál ta tás ho gyan zaj lik. Annak meg ér té sé hez, hogy mi ho gyan mû kö dik ezen a rend sze ren be lül, tisz tá -
ban kell len nünk azok kal a szer ve ze ti ér de kek kel is, ame lyek az el já rás egyes sze rep lõ i nek sze rep fel fo gá sát, dön té -
se i nek hát te rét meg ha tá roz zák. Ez a meg kö ze lí tés in do kol ja, hogy a szer zõ mû vé ben azon té nye zõk elem zé sé re
kon cent rál jon, ame lyek akadá lyozzák, hogy ezek a szer ve ze tek op ti má li san tel je sít sék fel ada tu kat.

A kö tet 382 ol dal ter je del mû, ár a 1000 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6. szám alat ti Köz löny bolt ban (te l.: 318-8411),
illetve meg rendelhetõ a ki adó ügyfél szolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: meg ren de les@mhk.hu).

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

MEGRENDELÉS

Meg ren de lem
Hack Pé ter

A BÜNTETÕHATALOM FÜGGETLENSÉGE
ÉS SZÁMONKÉRHETÕSÉGE

cí mû, 382 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 1000 fo rint áfá val) ................................ pél dány ban, és ké rem, jut tas sák el
az aláb bi  címemre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: .........................................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ........................................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ...............................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na -
pon be lül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
vagy  postai úton a fen ti cím re.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
 cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó
meg je len tet te 

Bárd Ká roly

Em be ri jo gok
és bün te tõ igaz ság szol gál ta tás

Eu ró pá ban
A tisz tes sé ges el já rás bün te tõ ügyek ben

– em be ri jog-dog ma ti kai
ér te ke zés

cí mû köny vét

A tisz tes sé ges el já rás el mé le ti kér dé sei és gya kor la ti ér vé nye sü lé se iránt ér dek lõ dõk elõtt – ed dig meg je lent kö te -
tei  révén – már jól is mert szer zõ a könyv bo rí tó ján ek kép pen ajánl ja az ol va sók fi gyel mé be ta nul má nyát:
„A könyv írá sá nak kez de tén el sõ sor ban az fog lal koz ta tott, hogy mennyi ben já rul hat hoz zá a stras bo ur gi Em be ri
Jo gi  Bíróság az  európai ál la mok igaz ság szol gál ta tá si rend sze reinek kö ze lí té sé hez. A vizs gá lat so rán az tán olyan
alap ve tõ  kérdésekkel szem be sül tem, mint az igaz ság szol gál ta tás sze re pe a de mok rá ci á ban, a tisz tes sé ges el já rás -
hoz  való jog he lye az alap jo gok rend sze ré ben vagy a jo gok ról va ló le mon dás és an nak kor lá tai. El sõ sor ban a stras -
bourgi eset jog alap ján elem zem a tisz tes sé ges el já rás azon ele me it, ame lyek ér tel me zé sé ben mind a mai na pig bi -
zony ta lan ság  észlelhetõ a  magyar jog gya kor lat ban: mit kí ván a bí rói pár tat lan ság, ho gyan te remt he tõ meg az
össz hang a vé le mény nyil vá ní tás  szabadsága és a bí ró sá gok te kin té lyé nek meg õr zé se irán ti  érdek kö zött, mi le -
gyen a tör vény sér tõ en meg szer zett  bizonyítékok sor sa, med dig ter jed a hall ga tás jo ga? Nos, ezek rõl a kér dé sek rõl
szól a könyv. Meg sok min den  másról…..”

A kö tet 320 ol dal ter je del mû, ára 1500 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6. szám alat ti Köz löny bolt ban (tel.: 318-8411), il -
let ve meg rendelhetõ a ki adó ügyfél szolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: meg ren de les@mhk.hu).

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

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem

Bárd Ká roly

Em be ri jo gok
és bün te tõ igaz ság szol gál ta tás

Eu ró pá ban

cí mû, 320 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ára: 1500 fo rint áfá val) .................................. pél dány ban, és ké rem, jut tas sák el
az aláb bi  címemre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: .........................................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .......................................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ................................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na -
pon be lül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
vagy  postai úton a fen ti cím re.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
 cég sze rû alá írás
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A Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té ri um hi va ta los lap ja. A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Polt-Pa lást hy Ma ri an na.
A szer kesz tõ ség cí me: Bu da pest V., Sza lay u. 10–14. Te le fon: 795-4722, fax: 795-0230.
Ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó (1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la u. 6.; www.mhk.hu).
Fe le lõs ki adó: Maj láth Zsolt Lász ló ügy ve ze tõ igaz ga tó.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó a Ma gyar Posta Zrt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon: 235-4554,
266-9290/240, 241 mel lék.
Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó ügy fél szol gá la tán, 1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la u. 6.;
1394 Bu da pest, 62. Pf. 357 (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt 
 internetcímen. 
Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6. szám alat ti Köz löny bolt ban (tel.: 318-8411).
2011. évi éves elõ fi ze té si díj: 38 304 Ft áfá val,  féléves elõ fi ze té si díj: 19 152 Ft áfá val, egy pél dány ára 1115 Ft áfával.
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