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JOGSZABÁY

A Kormány 72/2011. (IV. 29.) Korm. rendelete
az egészségügyi felsõfokú szakirányú szakképzési

rendszerrõl szóló 
122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány az egész ség ügy rõl szó ló 1997. évi CLIV. tör -
vény 247. § (1) bekez dés m) pont já ban ka pott fel ha tal ma -
zás alap ján, az Al kot mány 35. § (1) bekez dés b) pont já ban
meg ha tá ro zott fel adat kör ében el jár va a kö vet ke zõ ket ren -
de li el:

1. §

Az egész ség ügyi fel sõ fo kú szak irá nyú szak kép zé si
rend szer rõl szó ló 122/2009. (VI. 12.) Korm. ren de let (a to -
váb bi ak ban: Kr.) 2. § (4) bekez dés b) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A köz pon ti gya kor no ki rend szer ben az e ren de let sze -
rint meg ha tá ro zott ke ret szám ere jé ig fel sõ ok ta tá si in téz -
mény ál tal köz al kal ma zot ti jog vi szony ban fog lal koz ta tott,
szak ké pe sí tés sel még nem ren del ke zõ)

„b) a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ok ta tói után pót lá sá nak
biz to sí tá sá ra a mi nisz ter ál tal meg ha tá ro zott szak kép zést
foly ta tók vesz nek részt [az a)–b) pont sze rin ti je lölt a to -
váb bi ak ban együtt: köz pon ti gya kor nok].”

2. §

A Kr. 2. § (7) bekez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„(7) A tá mo ga tott szak kép zés ben a je lölt – a 14. § (2) és
(3) bekez dé sé ben fog lalt ki vé tel lel – leg fel jebb az ál ta la
el sõ ként vá lasz tott szak ké pe sí tés re kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott szak kép zé si ide ig ve het részt.”

3. §

A Kr. 3. §-a a kö vet ke zõ (3) bekez dés sel egé szül ki:
„(3) Az (1) bekez dés sze rin ti tá mo ga tá sok fo lyó sí tá sá -

nak fel té te le, hogy a je lölt szak kép zé sé nek tel je sí té sé rõl a
mun kál ta tó és a fel sõ ok ta tá si in téz mény ha von ta elekt ro -
ni kus úton tá jé koz tas sa a 22. § sze rin ti szer vet.”

4. §

A Kr. 5. § (1) bekez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„(1) A mi nisz ter az egész ség ügyi szol gál ta tó ál tal igé -
nyel he tõ tá mo ga tást biz to sít a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek -
nek az ál ta lá nos or vos vagy egész ség pszi cho ló gia sza kon
vég zett szak ké pe sí tés sel még nem ren del ke zõ, va la mint a

12. § (2) be kez dé se sze rin ti eset ben a szak ké pe sí tés sel már 
ren del ke zõ szak irá nyú szak kép zés ben részt ve võ re zi den -
sek után, mely nek cél ja a re zi dens szak kép zé se nor ma tív
költ sé gé nek meg té rí té se.”

5. §

A Kr. 6. § (1) bekez dés b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[A mi nisz ter az egész ség po li ti ka ál tal meg ha tá ro zott cé -
lok meg va ló sí tá sa ér de ké ben köz pon ti gya kor no ki he lyek
lé te sí té sé re a fel sõ ok ta tá si in téz mény szá má ra tá mo ga tást
nyújt, mely nek ke re té ben a köz pon ti gya kor nok szak kép zé -
sé nek tel jes idõ tar ta má ra ki fi ze tés re ke rül (ke rül nek):]

„b) a Kjt. be so ro lá sa alap ján a köz pon ti gya kor nok ré -
szé re kö te le zõ en já ró il let mény és az il let ménnyel össze -
füg gõ já ru lé kok, va la mint a kü lön jog sza bály alap ján kö te -
le zõ en já ró egyéb jut ta tá sok,”

6. §

A Kr. a kö vet ke zõ 6/A. §-sal egé szül ki:
„6/A. § (1) Az el sõ szak ké pe sí tés meg szer zé sé re irá nyu -

ló kép zés ben tör té nõ rész vé tel so rán a tá mo ga tott je lölt a
szak kép zés sel kap cso la tos ki adá sa i nak, do lo gi költ sé ge i -
nek meg té rí té se cél já ból, az adott év re vo nat ko zó an a költ -
ség ve té si tör vény ben meg ha tá ro zott mér té kû tá mo ga tás ra
jo go sult, ame lyet leg fel jebb a tá mo ga tott je lölt szak ké pe -
sí té sé re kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott szak kép zés
idõ tar ta má ra ve het igénybe.

(2) Az (1) bekez dés sze rin ti tá mo ga tás igény be vé te lé -
nek fel té te le min den al ka lom mal a szak kép zés kö ve tel mé -
nye i nek meg fe le lõ 12 hó nap idõ tar ta mú kép zé si idõ le töl -
té se.

(3) A tá mo ga tás a köz pon ti köl tés ve tés bõl a fel sõ ok ta tá -
si in téz mény ál tal utó lag ke rül fo lyó sí tás ra a je lölt szá má ra 
a 16. § (1) bekez dé sé ben meg ha tá ro zott meg ál la po dás
alap ján.”

7. §

A Kr. a kö vet ke zõ 7/A. §-sal egé szül ki:
„7/A. § Az egész ség ügyi fel sõ fo kú szak irá nyú szak kép -

zés sel össze füg gõ egyes fel ada tok el lá tá sá ra a mi nisz ter a
fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ré szé re éven te a mi nisz ter ál tal
meg ál la pí tott tá mo ga tást nyújt.”

8. §

A Kr. 10. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„10. § (1) Az Egész ség ügyi Szak kép zé si és To vább kép -

zé si Ta nács Egész ség ügyi Fel sõ fo kú Szak irá nyú Szak kép -
zé si Bi zott sá ga (a to váb bi ak ban: Bi zott ság)

a) a pá lya kö ve té si rend szer ta pasz ta la tai,

1218 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 12. szám



b) a mun ka erõ-pi a ci elõ re jel zé sek,

c) a dip lo más mun ka nél kü li ség hely ze té nek ér té ke lé se
és

d) a meg elõ zõ év ben be nyúj tott je löl ti je lent ke zé sek
szá ma és szak mán kén ti meg osz lá sa alap ján

min den év ok tó ber 30-áig ja vas la tot tesz a mi nisz ter nek
az egyes me gyék vo nat ko zá sá ban azok nak a szak ké pe sí té -
sek nek a kö ré re, amely szak ké pe sí té sek hi ány szak má nak
va ló mi nõ sí té se in do kolt, emel lett a kö vet ke zõ év re vo nat -
ko zó an a re zi den sek egye te mi ré gi ók ra le bon tott ke ret szá -
ma i ra (a to váb bi ak ban: re zi den si ke ret szám), és az egyes
fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek vo nat ko zá sá ban az ál ta luk költ -
ség té rí té ses kép zés be fel ve he tõ je löl tek ke ret szá má ra. Az
egyes fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ré gi ó já ba tar to zó me gyék 
fel so ro lá sát az 1. mel lék let tar tal maz za.

(2) A mi nisz ter min den év de cem ber 15-éig köz zé te szi
az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott, a kö vet ke zõ év re vo -
nat ko zó ke ret szá mo kat és me gyén ként a hi ány szak mák
kö rét.

(3) A re zi den si ke ret szá mok ese té ben kü lön ke rül nek
meg ha tá ro zás ra az ál ta lá nos or vos sza kon vég zet tek, va la -
mint a fog or vos, gyógy sze rész és egész ség pszi cho ló gia
sza kon vég zet tek szá má ra ki ír ha tó ál lá sok ke ret szá mai.”

9. §

A Kr. 11. §-a és 12. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé -
sek lép nek:

„11. § (1) Az egész ség ügyi szol gál ta tók az ál ta luk a
szak ma gya kor lá sá ra al kal mas nak ítélt je lölt tel az adott
év ben meg kez dõ dõ, a szak kép zé si idõ szak alat ti al kal ma -
zá suk ra irá nyu ló elõ szer zõ dés vagy már fenn ál ló fog lal -
koz ta tás ra irá nyu ló jog vi szony alap ján, az adott év re meg -
hir de tett re zi den si ke ret szá mok ere jé ig az év so rán fo lya -
ma to san igé nyel he tik az 5. § (1) be kez dé se sze rin ti tá mo -
ga tást.

(2) A tá mo ga tás-igény lé si nyi lat ko zat tar tal maz za

a) an nak a szak kép zés nek a meg je lö lé sét és szá mát,
amely re a tá mo ga tást igény lõ egész ség ügyi szol gál ta tó a
nyi lat ko za tot be nyújt ja,

b) a tá mo ga tást igény lõ egész ség ügyi szol gál ta tó szak -
kép zõ hellyé mi nõ sí té sét iga zo ló ira tot,

c) az adott szak kép zés vo nat ko zá sá ban ér vé nyes mû kö -
dé si en ge délyt,

d) a tá mo ga tás-igény lés sel össze füg gés ben az igény lõ
ré szé rõl a kap cso lat tar tó sze mély ne vét és el ér he tõ sé gét,

e) nyi lat ko za tot ar ra néz ve, hogy az igé nyelt szak kép zé -
si hely te kin te té ben leg alább a Kjt. H fi ze té si osz tály 1. fi -
ze té si fo ko za tá nak meg fe le lõ mun ka bér pénz ügyi fe de ze te 
a tá mo ga tást igény lõ egész ség ügyi szol gál ta tó ren del ke zé -
sé re áll, és kö te le zett ség vál la lást ar ra néz ve, hogy azt a je -
lölt ré szé re a szak kép zés tel jes idõ tar ta má ra meg fi ze ti,

f) a je lölt tel

fa) meg kö tött fog lal koz ta tás ra irá nyu ló elõ szer zõ dést
vagy

fb) a fenn ál ló fog lal koz ta tá si jog vi szonyt lét re ho zó ok -
ira tot,

amely ma gá ban fog lal ja azon nyi lat ko za tot, hogy az
egész ség ügyi szol gál ta tó a je lölt adott szak má ra va ló al -
kal mas sá gá ról elõ ze te sen meg gyõ zõ dött,

g) az fa) al pont ese té ben kö te le zett ség vál la lást ar ra néz -
ve, hogy a tá mo ga tás oda íté lé se ese tén az egész ség ügyi
szol gál ta tó a je lölt tel a 17. § (2) be kez dé se sze rin ti tar ta -
lom mal szer zõ dést köt,

h) a (6) be kez dés ben meg ha tá ro zott szem pon to kat iga -
zo ló do ku men tu mo kat.

(3) A tá mo ga tá si-igény lé si nyi lat ko za to kat a 22. § sze -
rin ti szerv ré szé re kell be nyúj ta ni pos tai úton vagy elekt ro -
ni kus úton, amely ha la dék ta la nul to váb bít ja azt a Bi zott -
ság ré szé re.

(4) A tá mo ga tás oda íté lé sé rõl a Bi zott ság ja vas la ta alap -
ján a mi nisz ter 15 na pon be lül dönt a 10. § (1) be kez dés
a)–d) pont já ban és a (6) be kez dés ben meg ha tá ro zott szem -
pon tok alap ján, és dön té sé rõl ha la dék ta la nul ér te sí ti a
22. § sze rin ti szer vet. A 22. § sze rin ti szerv az egész ség -
ügyi szol gál ta tót, azon fel sõ ok ta tá si in téz ményt, amely nek 
a ré gi ó já ba az egész ség ügyi szol gál ta tó tar to zik (a to váb -
bi ak ban: il le té kes fel sõ ok ta tá si in téz mény), va la mint a je -
löl tet pos tai úton és – ha az elekt ro ni kus úton tör té nõ ér te -
sí tés hez hoz zá já rult – elekt ro ni kus úton ér te sí ti.

(5) Amennyi ben a tá mo ga tás igény lé sé re a 10. § (2) be -
kez dé se alap ján meg ha tá ro zott hi ány szak má ban ke rül sor,
a Bi zott ság ja vas la ta alap ján a mi nisz ter dönt a 10. §
(1) be kez dés a)–d) pont já ban és a (6) be kez dés ben meg ha -
tá ro zott szem pon tok alap ján az igé nyelt ál lás hely vo nat ko -
zá sá ban az 5. § (3) be kez dé se sze rin ti tá mo ga tás oda íté lé -
sé rõl is.

(6) A (4) és (5) be kez dés sze rin ti dön tés meg ho za ta lá nál 
elõny ben kell ré sze sí te ni azo kat az igé nye ket, ahol

a) az egész ség ügyi szol gál ta tó a tá mo ga tott je lölt al kal -
ma zá sá val éri el az adott szak ma vo nat ko zá sá ban az or -
vos-be teg arány or szá gos át la gát,

b) az egész ség ügyi szol gál ta tó iga zol tan 1 év nél
hosszabb ide je nem tud ta az ál lást be töl te ni, vagy

c) az egész ség ügyi szol gál ta tó nál a tá mo ga tott je lölt al -
kal ma zá sá val vá lik le he tõ vé egyes ál la mi kö te le zett ség -
vál la lás ból szár ma zó fel ada tok tel je sí té se.

(7) A 22. § sze rin ti szerv fo lya ma to san, egye te mi ré gi -
ón ként hoz zá fér he tõ vé te szi hon lap ján az adott év ben még
be tölt he tõ re zi den si ke ret szá mo kat.

12. § (1) Az adott év ben meg hir de tett re zi den si ke ret -
szá mok ból az ok tó ber 31-éig be nem töl tött re zi den si he -
lyek a Bi zott ság ja vas la tá ra, mi nisz te ri dön tés alap ján át -
cso por to sít ha tók. Az át cso por to sí tás ra irá nyu ló ké rel met a
je lölt nek és az õt fog lal koz tat ni kí vá nó, vagy már fog lal -
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koz ta tó egész ség ügyi szol gál ta tó nak együt te sen kell
 november 15-éig be nyúj ta nia a Bi zott ság hoz.

(2) Az át cso por to sí tás tör tén het az egyes ré gi ók kö zött,
irá nyul hat a rá épí tett és a má so dik vagy to váb bi alap szak -
ké pe sí tés meg szer zé sé nek tá mo ga tá sá ra, va la mint a szak -
ké pe sí té sét költ ség té rí té ses for má ban meg kez dõ je lölt tá -
mo ga tott szak kép zés be tör té nõ át vé te lé re.

(3) Az (1) bekez dés sze rin ti dön tés a 10. § (1) bekez dés
a)–d) pont ja, a 11. § (6) bekez dé se, va la mint a (4) bekez -
dés sze rin ti szem pon tok alap ján tör té nik.

(4) Az át cso por to sí tá si ké rel mek el bí rá lá sá nál elõny ben
kell ré sze sí te ni a szak ké pe sí tés sel még nem ren del ke zõ
sze mé lyek vo nat ko zá sá ban be nyúj tott ké rel me ket.

(5) Az adott év re vo nat ko zó an meg hir de tett ke ret szá -
mok de cem ber 31-éig hasz nál ha tók fel.”

10. §

(1) A Kr. 13. § (1) bekez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A mi nisz ter ál tal meg ál la pí tott, meg hir det he tõ köz -
pon ti gya kor no ki ál lá sok szá ma nem ha lad hat ja meg az
adott év re vo nat ko zó an meg ha tá ro zott re zi den si ke ret -
szám 25%-át. Amennyi ben a szak fog or vos, szak gyógy -
sze rész és kli ni kai szak pszi cho ló gus kép zés vo nat ko zá sá -
ban az adott év ben tá mo ga tott re zi den si ke ret szám meg ha -
tá ro zá sá ra nem ke rül sor, a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek kez -
de mé nye zé sé re, az ok ta tói után pót lás biz to sí tá sá ra a mi -
nisz ter dönt het ezen sza ko kon köz pon ti gya kor no ki hely
oda íté lé sé rõl. A mi nisz ter ezen dön té sét a fel sõ ok ta tá si in -
téz mény ben az egy ok ta tó ra ju tó hall ga tó-, va la mint szak -
or vos je lölt-arány nak és a fel sõ ok ta tá si in téz mény al kal -
ma zá sá ban ál ló ok ta tók kor fá já nak a fi gye lem be vé te lé vel
hozza meg.”

(2) A Kr. 13. § (6) bekez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(6) A köz pon ti gya kor no ki ál lást meg hir de tõ fel sõ ok -
ta tá si in téz mény min den év ok tó ber 1-jé ig az (5) bekez dés -
ben meg ha tá ro zott rang sor fi gye lem be vé te lé vel, a leg ma -
ga sabb pont szá mot el ért öt je lölt kö zül dönt az ál ta la al kal -
maz ni kí vánt je lölt sze mé lyé rõl.”

(3) A Kr. 13. § (8) és (9) bekez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(8) A köz pon ti gya kor no ki ál lás ra je lent ke zõ je löl te ket 
a fel sõ ok ta tá si in téz mény a dön té sé rõl pos tai úton és – ha a 
je lölt az elekt ro ni kus úton tör té nõ ér te sí tés hez hoz zá já rult
– elekt ro ni kus úton ér te sí ti. A je lölt a fel sõ ok ta tá si in téz -
mény dön té sé rõl a (6) bekez dés sze rin ti idõ pon tot kö ve tõ -
en sze mé lye sen is fel vi lá go sí tást kérhet.

(9) A fel sõ ok ta tá si in téz mény ál tal al kal maz ni kí vánt je -
lölt ok tó ber 15-éig kö te les írás ban ér te sí te ni a fel sõ ok ta tá -
si in téz ményt, hogy az el nyert ál lást be kí ván ja-e töl te ni.
Amennyi ben a je lölt az ér te sí té si kö te le zett sé gét ha tár idõ -
ben nem tel je sí ti, vagy az ál lást nem kí ván ja be töl te ni, a
rang sor ban a kö vet ke zõ je lölt nek kell azt fel kí nál ni.”

11. §

A Kr. 14. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„14. § (1) A szak kép zés ide je alatt a je lölt nek – a 2. §

(7) bekez dé sé ben fog lal tak fi gye lem be vé te lé vel – le he tõ -
sé ge van a szak vál tás ra, amennyi ben va la mely egész ség -
ügyi szol gál ta tó val a fog lal koz ta tá sá ról meg ál la po dást
köt.

(2) Amennyi ben a je lölt ál tal el sõ ként vá lasz tott szak ké -
pe sí tés kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott szak kép zé si
ide jé bõl a szak vál tás kor hosszabb idõ len ne hát ra, mint a
szak vál tást kö ve tõ en a vá lasz tott szak szak kép zé si ide je,
az így fenn ma ra dó tá mo ga tás má so dik alap szak ké pe sí tés,
vagy rá épí tett szak ké pe sí tés meg szer zé sé re fel hasz nál ha -
tó, amennyi ben a je lölt az el sõ szak ké pe sí tés meg szer zé sét 
kö ve tõ két éven be lül meg kez di azt.

(3) Az a je lölt, aki az el sõ ként meg szer zen dõ szak ké pe -
sí té sé nek idõ tar ta ma alatt egész ség ügyi in dok ból vá lik al -
kal mat lan ná a szak kép zés tel je sí té sé re, szak vál tás ese tén
az il le té kes fel sõ ok ta tá si in téz mény ja vas la ta és a mi nisz -
ter dön té se alap ján, a 2. § (7) bekez dé sé ben fog lal tak tól el -
té rõ en a szak kép zés tel jes idõ tar ta má ra tör té nõ tá mo ga tás -
ra jo go sult. A mi nisz ter a dön té sét az egész ség ügyi al kal -
mat lan ság ról szó ló füg get len szak ér tõi vé le mény fi gye -
lem be vé te lé vel hozza meg.

(4) A szak vál tás irán ti ké rel met a (3) bekez dés sze rin ti
eset ben az il le té kes fel sõ ok ta tá si in téz mény hez, egyéb
eset ben a 22. § sze rin ti szerv hez kell be nyúj ta ni.

(5) A szak kép zés so rán
a) az egész ség ügyi szol gál ta tó jog utód nél kü li meg szû -

né se ese tén,
b) az egész ség ügyi szol gál ta tó akk re di tá ci ó já nak el -

vesz té se ese tén,
c) a 18. § (1) bekez dé sé ben meg ha tá ro zott eset ben és
d) az (1) bekez dés ben meg ha tá ro zott eset ben
van le he tõ ség az egész ség ügyi szol gál ta tó vál tás ra a je -

lölt szak kép zé sé nek e ren de let ben meg ha tá ro zot tak sze -
rin ti fo lya ma tos tá mo ga tá sa mel lett.

(6) Az 5. § (3) bekez dé se, va la mint a 6. § (2) bekez dé se
sze rin ti tá mo ga tás szak vál tás, va la mint egész ség ügyi szol -
gál ta tó vál tás ese tén csak ab ban az eset ben ke rül het fo lyó -
sí tás ra, ha olyan me gyé ben ta lál ha tó egész ség ügyi szol gál -
ta tó nál foly tat ja a je lölt a szak ké pe sí té sét, ahol az adott év -
ben az ál ta la vá lasz tott szak ma hi ány szak má nak mi nõ sül.”

12. §

(1) A Kr. 16. § (1) bekez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A tá mo ga tott je lölt ál tal meg ha tá ro zott fel sõ ok ta tá -
si in téz mény a je lölt tel a szak kép zés ben va ló rész vé tel rõl
meg ál la po dást köt a tá mo ga tás oda íté lé sé tõl szá mí tott har -
minc na pon be lül, amely meg ál la po dás szak kép zé si jog vi -
szonyt ke let kez tet a fel sõ ok ta tá si in téz mény és a je lölt kö -
zött. A szak kép zés kez dõ idõ pont ja a szak kép zé si jog vi -
szony lét re jöt té nek nap ja. A szak kép zés fel sõ ok ta tá si in -
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téz mény ál tal szer ve zett prog ram já nak kez dõ idõ pont ja az
adott év no vem ber 1-je.”

(2) A Kr. 16. §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(4) Az egész ség ügyi szol gál ta tó val lé te sí tett meg ál la -
po dás alap ján a szak kép zés meg kez dé sét meg elõ zõ en tel -
je sí tett gya kor la ti idõ bõl leg fel jebb egy év – az egész ség -
ügyi szol gál ta tó akk re di tá ci ó já nak fi gye lem be vé te lé vel –
a szak kép zés tel je sí té sé be be szá mí tan dó.”

13. §

A Kr. 18. § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(2) Ha a je lölt nem vál lal ja, hogy az ál ta la vá lasz tott
szak vo nat ko zá sá ban – a 14. §-ban fog lal tak ra fi gye lem -
mel – kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott kép zé si idõ le -
tel tét kö ve tõ há rom éven be lül szak vizs gát sze rez, il let ve
ezt a vál la lá sát nem tel je sí ti, a kép zé si idõ re fo lyó sí tott tá -
mo ga tás vissza té rí té sé re kö te les.”

14. §

(1) A Kr. 22. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„22. § A szak kép zés költ ség ve té si for rá sá nak a ke ze lé -
sét és az ez zel össze füg gõ ad mi niszt rá ci ós fel ada to kat az
Egész ség ügyi En ge dé lye zé si és Köz igaz ga tá si Hi va tal
vég zi.”

(2) A Kr. a kö vet ke zõ 22/A. §-sal egé szül ki:
„22/A. § A 22. § sze rin ti szerv jo go sult a szak kép zés tel -

je sí té sé nek me ne tét el len õriz ni.”

15. §

A Kr. 23. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„23. § (1) A fel sõ ok ta tá si in téz mény a szak vizs gá val

már ren del ke zõ, és költ ség té rí té ses kép zés ke re té ben má -
so dik, il let ve to váb bi vagy rá épí tett szak kép zés ben részt
ve võ je lölt tõl ha von ta leg fel jebb a Kjt. sze rin ti köz al kal -
ma zot ti J fi ze té si osz tály 1. fi ze té si fo ko zat ga ran tált il let -
mé nye 15%-ának meg fe le lõ mér té kû szak kép zé si dí jat
szed het. A szak kép zé si díj a (2)–(4) be kez dés ben fog lal tak 
fi gye lem be vé te lé vel ha von ta egy al ka lom mal, leg fel jebb
egy hó nap ra vo nat ko zó összeg ben, utó lag ke rül het be sze -
dés re.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti szak kép zé si díj
a) a szak kép zés sel kap cso la tos ad mi niszt ra tív költ sé ge -

ket és
b) a fel sõ ok ta tá si in téz mény ál tal a je lölt kép zé si prog -

ram ja vég re haj tá sá val össze füg gés ben nyúj tott szol gál ta -
tá sok költ sé gét

fog lal ja ma gá ba.
(3) A (2) be kez dés a) pont ja sze rin ti ad mi niszt ra tív költ -

sé gek össze ge nem ha lad hat ja meg ha von ta az (1) be kez -
dés sze rin ti összeg 10%-át.

(4) A (2) be kez dés b) pont ja sze rin ti összeg az adott hó -
nap ban a szak kép zés tel je sí té sé hez a fel sõ ok ta tá si in téz -

mény ál tal tény le ge sen nyúj tott szol gál ta tás sal ará nyo san
ha tá roz ha tó meg.”

16. §

(1) A Kr. 25. §-a a kö vet ke zõ (2)–(4) be kez dés sel
egé szül ki:

„(2) Az (1) be kez dés alap ján a szak kép zé sü ket e ren de -
let ben fog lal tak sze rint be fe je zõk a szak gya kor la ti ide jük
alatt,

a) – a b) pont ban fog lalt ki vé tel lel – re zi dens ként,

b) amennyi ben há zi or vos tan szak kép zés ben vesz nek
részt, köz pon ti gya kor nok ként

vesz nek részt a szak kép zés ben. Az a) és b) pont sze rin ti
sze mé lyek a szak gya kor la ti ide jük meg kez dé sé nek évé re
meg ha tá ro zott ke ret szá mo kon be lül va la mennyi, e ren de -
let sze rin ti tá mo ga tás ra jo go sul tak az er re irá nyu ló, e ren -
de let ben meg ha tá ro zott tá mo ga tás-igény lé si nyi lat ko zat
be nyúj tá sá val.

(3) A tá mo ga tás-igény lé si nyi lat ko za tok el sõ al ka lom -
mal 2011. jú ni us 1-jét kö ve tõ en nyújt ha tók be.

(4) Az e ren de let nek az egész ség ügyi fel sõ fo kú szak irá -
nyú szak kép zé si rend szer rõl szó ló 122/2009. (VI. 12.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról szó ló 72/2011. (IV. 29.)
Korm. ren de let (a to váb bi ak ban: Kr.) ha tály ba lé pé sét
meg elõ zõ na pon ha tá lyos ren del ke zé sei alap ján ki írt pá -
lyá za ti el já rás ered mé nye alap ján el nyert tá mo ga tott ál lá -
sok ere jé ig a 2011. év re meg ha tá ro zott ke ret szá mok 2011.
szep tem ber 1-jé ig nem hasz nál ha tók fel. A tá mo ga tott ál -
lást el nyert egész ség ügyi szol gál ta tók tá mo ga tás-igény lé si 
nyi lat ko zat be nyúj tá sa nél kül ez idõ pon tig jo go sul tak az
el nyert ál lás be töl té sé re, az így be nem töl tött ál lás he lyek
2011. szep tem ber 2-át kö ve tõ en fel hasz nál ha tó ak.”

(2) A Kr. 25. § (5) és (6) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(5) Az e ren de let nek a Kr. ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ
na pon ha tá lyos ren del ke zé sei alap ján meg hir de tett, 2011.
év re vo nat ko zó an az egyes fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek hez
ren del ten meg ha tá ro zott ke ret szá mok szak mán ként tör té -
nõ bon tás nél kül ér vé nye sek, a 2011. év re meg hir de tett hi -
ány szak mák va la mennyi me gyé re vo nat koz tat va ér vé nye -
sek.

(6) A (3)–(5) be kez dés, a 25/A. § és e be kez dés 2012. ja -
nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti.”

17. §

A Kr. a kö vet ke zõ 25/A. §-sal egé szül ki:

„25/A. § A 12. § (2) bekez dé sé ben fog lal tak alap ján a
rá épí tett és a má so dik vagy to váb bi alap szak ké pe sí tés
meg szer zé sé nek tá mo ga tá sá ra, va la mint a szak ké pe sí té sét
költ ség té rí té ses for má ban meg kez dõ je lölt tá mo ga tott
szak kép zés be tör té nõ át vé te lé re irá nyu ló át cso por to sí tás ra 
2011. év ben a meg hir de tett ke ret szá mok 15%-áig van le -
he tõ ség.”
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18. §

A Kr. az 1. mel lék let sze rin ti 1. mel lék let tel egé szül ki.

19. §

A Kr.

a) 2. § (5) bekez dé sé ben az „5. § (4) bekez dé se
alap ján” szö veg rész he lyé be az „5. § (4) bekez dé se és a
12. § (2) bekez dé se alap ján” szö veg,

b) 2. § (6) bekez dé sé ben az „az 5. § (4) bekez dé sé -
ben fog lalt szak kép zé se ket” szö veg rész he lyé be az „a fog -
or vos, a gyógy sze rész, va la mint a má so dik vagy to váb bi
alap szak kép zé se ket és a rá épí tett szak kép zé se ket” szö veg,

c) 3. § (1) bekez dés nyi tó szö veg ré szé ben az „Az
Egész ség ügyi Mi nisz té ri um (a to váb bi ak ban: mi nisz té ri -
um)” szö veg rész he lyé be az „A mi nisz ter” szö veg, 3. §
(1) bekez dés a) pont já ban a „meg pá lyáz ha tó” szö veg rész
he lyé be az „igé nyel he tõ” szö veg,

d) 3. § (2) bekez dé sé ben a „köz ter he ket is tar tal -
ma zó mér ték ben” szö veg rész he lyé be a „mun kál ta tó ál tal
fi ze ten dõ já ru lé kok kal együtt” szö veg,

e) 5. § (2) és (3) bekez dé sé ben az „el nyer te” szö -
veg rész he lyé be a „meg kap ta” szö veg,

f) 5. § (4) bekez dé sé ben a „ki írt pá lyá za ti fel hí vás
egész ség po li ti kai in do kok alap ján” szö veg rész he lyé be a
„meg hir de tett ke ret szám” szö veg,

g) 6. § (1) és (2) bekez dé sé ben, 7. §-ában és 17. §
(2) bekez dé sé ben a „mi nisz té ri um” szö veg rész he lyé be a
„mi nisz ter” szö veg,

h) 13. § (4) bekez dé sé ben a „re zi den si pá lyá za tok
el bí rá lá sá ra” szö veg rész he lyé be a „köz pon ti gya kor no ki
ál lá sok be töl té sé re” szö veg,

i) 13. § (5) bekez dé sé ben a „re zi den si pá lyá za tot
be nyúj tott” szö veg rész he lyé be a „köz pon ti gya kor no ki ál -
lás ra je lent ke zõ” szö veg,

j) 17. § (1) bekez dé sé ben a „mi nisz té ri um mal”
szö veg rész he lyé be a „mi nisz ter rel” szö veg,

k) 18. § (3) bekez dé sé ben a „mi nisz té ri um ré szé re
tör té nõ meg té rí té sé re” szö veg rész he lyé be a „vissza té rí té -
sé re” szö veg és

l) 25. § (1) bekez dé sé ben az „al kal maz ni kell”
szö veg rész he lyé be az „al kal maz ni kell a törzs kép zé sük
be fe je zé sét kö ve tõ en” szö veg, a „de cem ber 31-éig” szö -
veg rész he lyé be a „jú ni us 30-áig” szö veg

lép.

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

HATÁROZAT

A Kormány 1097/2011. (IV. 15.) Korm. határozata
az Apertus Közalapítvány a Nyitott Szakképzésért

és a Távoktatásért megszüntetésérõl

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. § (4) be kez dé -
se alap ján kez de mé nye zi az Aper tus Köz ala pít vány a Nyi -
tott Szak kép zé sért és a Táv ok ta tá sért (a to váb bi ak ban:
Köz ala pít vány) meg szün te té sét a köz fel adat más szer ve -
ze ti ke re tek kö zött tör té nõ ha té ko nyabb el lá tá sa ér de ké -
ben.

2. A Kor mány

a) fel ha tal maz za a köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi
mi nisz tert, hogy az Ala pí tó ne vé ben ké rel mez ze a Fõ vá ro -
si Bí ró ság nál a Köz 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
megtegye;

b) meg bíz za 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 Köz ala pít vány
fel ada ta it – ide ért ve a Köz 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 – a We ker le Sán dor Alap ke ze lõ lás sa el,
va la mint fel hív ja a köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz -
tert, hogy te gye meg az en nek ér de ké ben szük sé ges in téz -
ke dé se ket.

Fe le lõs: köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: 2011. jú li us 31.

3. A meg szû nés nap já val mint mér leg for du ló nap -
pal a Köz 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.
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4. A meg szû nést kö ve tõ en a Köz 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 – a
Köz ala pít vány va gyo na ér té ke ere jé ig –, va la mint a meg -
szû nõ Köz ala pít vány ira ta i nak jog sza bály sze rint kö te le zõ
õr zé sé re a Kor mány a We ker le Sán dor Alap ke ze lõt je lö li
ki. A Köz 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
a We ker le Sán dor Alap ke ze lõ tá mo ga tá sá ra for dít ja,
amely va gyont a We ker le Sán dor Alap ke ze lõ egyéb be vé -
tel ként szá mol ja el, és kö te les azt a 2. pont sze rin ti fel ada -
tok ra for dí ta ni.

Fe le lõs: 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 köz igaz ga tá si és igaz ság -
ügyi mi nisz tert, hogy a Köz 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: 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

6. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te lét kö ve tõ na pon lép
ha tály ba, egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti

a) az Aper tus Köz ala pít vány a Nyi tott Szak kép zé -
sért és Táv ok ta tá sért lét re ho zá sá ról szó ló 2281/1999.
(XI. 5.) Korm. ha tá ro zat,

b) az Aper tus Köz ala pít vány a Nyi tott Szak kép zé -
sért és Táv ok ta tá sért lét re ho zá sá ról szó ló 2281/1999.
(XI. 5.) Korm. ha tá ro zat mó do sí tá sá ról szó ló 2192/2000.
(VIII. 31.) Korm. ha tá ro zat,

c) az Aper tus Köz ala pít vány a Nyi tott Szak kép zé -
sért és Táv ok ta tá sért Ala pí tó Ok ira tá nak mó do sí tá sá ról
szó ló 1104/2004. (X. 20.) Korm. ha tá ro zat, va la mint

d) az Aper tus Köz ala pít vány a Nyi tott Szak kép zé -
sért és a Táv ok ta tá sért Ala pí tó Ok ira tá nak mó do sí tá sá ról
szó ló 1059/2009. (IV. 24.) Korm. ha tá ro zat.

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

A Kormány 1098/2011. (IV. 15.) Korm. határozata
a Magyar Filmtörténeti Fotógyûjtemény Alapítvány

megszüntetésérõl

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 -
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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 fordí -
tani.

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 azonnal

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 azonnal

6. 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 Kormány 1099/2011. (IV. 15.) Korm. határozata
a Budapesti Német Iskola Alapítvány Alapító

Okiratának módosításáról

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. határozat 10. pontja alapján meghozza az alábbi
határozatát:

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
foglalt szövegének megállapításához;

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 delegált 1-1 tag személye a
késõbbiekben kerül megállapításra;

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 vétele iránti eljárásban eljárjon.

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 kiadott Hivatalos Érte sítõ -
ben közzétegye.

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 azonnal

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 Kormány 1100/2011. (IV. 15.) Korm. határozata
a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom

Kutatásáért Közalapítvány 
Alapító Okiratának módosításáról

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, to váb bá 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. határozat 10. pontja alapján az alábbiak szerint
határoz:

1. A Kor mány
a) mó do sít ja a Kö zép- és Ke let-eu ró pai Tör té ne -

lem és Tár sa da lom Ku ta tá sá ért Köz ala pít vány (a to váb bi -
ak ban: Köz ala pít vány) ala pí tó ok ira tát (a to váb bi ak ban:
ala pí tó ok irat) és el fo gad ja an nak egységes szerkezetbe
foglalt szövegét;

b) fel ha tal maz za a köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi
mi nisz tert, hogy az egy sé ges szer ke zet be fog lalt ala pí tó
ok irat nak a Kor mány ne vé ben tör té nõ 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 az alapító Kormány
nevében és képviseletében eljárjon.

Fe le lõs: köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz ter
Ha tár idõ: azon nal
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2. A Kor mány fel hív ja a köz igaz ga tá si és igaz ság -
ügyi mi nisz tert, hogy a Köz 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 
meg je le nõ Hi va ta los Ér te sí tõ ben köz zé te gye.

Fe le lõs: 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, egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti

a) a Kö zép- és Ke let-eu ró pai Tör té ne lem és Tár sa -
da lom Ku ta tá sá ért Köz ala pít vány Ala pí tó Ok ira tá nak mó -
do sí tá sá ról szó ló 1076/2000. (IX. 15.) Korm. ha tá ro zat, to -
váb bá

b) a Kö zép- és Ke let-eu ró pai Tör té ne lem és Tár sa -
da lom Ku ta tá sá ért Köz ala pít vány Ala pí tó Ok ira tá nak mó -
do sí tá sá ról szó ló 1014/2002. (II. 27.) Korm. ha tá ro zat.

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

A Kormány 1118/2011. (IV. 28.) Korm. határozata
a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány
közhasznú nonprofit gazdasági társasággá történõ

átalakításáról

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 2. §-a, to váb bá 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 1.
pont ja alap ján a kö vet ke zõk sze rint ha tá roz:

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 (a to váb bi ak ban: 
2006. évi LXV. tör vény) 2. § (1) be kez dé se alap ján kez de -
mé nye zi a Bay Zol tán Al kal ma zott Ku ta tá si Köz ala pít -
vány (a to váb bi ak ban: Köz ala pít vány) jog utód lás sal tör té -
nõ meg szün te té sét ar ra hi vat ko zás sal, hogy a Köz ala pít -
vány cél ja i nak meg va ló sí tá sá ra, fel ada tá nak to váb bi el lá -
tá sá ra több sé gi ál la mi tu laj do ni ré sze se dés biz to sí tá sá val
köz hasz nú szer ve zet nek mi nõ sü lõ, jo gi sze mé lyi ség gel
ren del ke zõ non pro fit gaz da sá gi tár sa sá got kí ván ala pí ta ni.

2. A Kor mány
a) fel hív ja az ál la mi va gyon fel ügye le té ért fe le lõs

mi nisz tert, hogy a Ma gyar Nem ze ti Va gyon ke ze lõ Zárt kö -
rû en Mû kö dõ Rész vény tár sa ság (a to váb bi ak ban: MNV

Zrt.) út ján, a köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz ter nek az
ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi XXXVIII. tör vény
100/L. § (3) be kez dé se és az ál la mi va gyon nal va ló gaz dál -
ko dás ról szó ló 254/2007. (X. 4.) Korm. ren de let 6. §-a sze -
rin ti, az MNV Zrt.-hez be nyúj tott ké rel me alap ján gon dos -
kod jon az 1. pont sze rin ti, a Köz ala pít vány ál ta lá nos jog -
utód ja ként mû kö dõ Bay Zol tán Al kal ma zott Ku ta tá si Köz -
hasz nú Non pro fit Kft. meg ala pí tá sá nak en ge dé lye zé sé rõl,
va la mint a köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz ter ré szé re
az eh hez szük sé ges meg ha tal ma zás ki adá sá ról, to váb bá a
köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz ter rel az ál la mi va -
gyon ról szó ló 2007. évi CVI. tör vény 29. § (5) be kezdése
sze rin ti meg ál la po dás meg kö té sé rõl;

b) egyet ért az zal, hogy a meg szûnt Köz ala pít vány
cél ja i nak meg va ló sí tá sa ér de ké ben an nak fel ada ta it a Bay
Zol tán Al kal ma zott Ku ta tá si Köz hasz nú Non pro fit Kft.
lás sa el, és en nek ér de ké ben a Köz ala pít vány va gyo ni jo -
gai és a meg szün te tés re irá nyu ló el já rás kez dõ idõ pont ja
után ese dé kes sé vá ló kö te le zett sé gei a Bay Zol tán Al kal -
ma zott Ku ta tá si Köz hasz nú Non pro fit Kft.-re száll nak át; a 
Bay Zol tán Al kal ma zott Ku ta tá si Köz hasz nú Non pro fit
Kft. va gyo ná vá vá ló volt köz ala pít vá nyi va gyon ki zá ró lag
a meg szûnt Köz ala pít vány cél ja sze rin ti te vé keny ség re
for dít ha tó, és a tár sa ság meg szû né se ese tén is csak e cé lok -
nak meg fe le lõ en hasz nál ha tó fel;

c) fel hív ja a köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz -
tert, hogy gon dos kod jon ar ról, hogy a Köz ala pít vány bí ró -
sá gi nyil ván tar tás ból va ló tör lé sé nek nap já val azo nos for -
du ló na pon, a Bay Zol tán Al kal ma zott Ku ta tá si Köz hasz nú 
Non pro fit Kft.-re át szál ló köz ala pít vá nyi va gyon fi gye -
lem be vé te lé vel a meg szûnt Köz ala pít vány cél ja it meg va -
ló sí tó te vé keny ség va gyon vesz tés nél kül, fo lya ma to san
biz to sít ha tó le gyen a Bay Zol tán Al kal ma zott Ku ta tá si
Köz hasz nú Non pro fit Kft. ál tal.

Fe le lõs: nem ze ti fej lesz té si mi nisz ter

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

Ha tár idõ: azon nal

3. A Kor mány

a) fel ha tal maz za a köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi
mi nisz tert, hogy a 2006. évi LXV. tör vény 4. § (4) be kez -
dé se alap ján, a Bay Zol tán Al kal ma zott Ku ta tá si Köz hasz -
nú Non pro fit Kft. meg ala pí tá sá nak cég bí ró sá gi kez de mé -
nye zé sé vel egy ide jû leg, az Ala pí tó ne vé ben ké rel mez ze a
Fõ vá ro si Bí ró ság nál a Köz 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 köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi -
nisz tert, hogy in téz ked jen a Köz ala pít vány hoz va gyon el -
szá mo ló, könyv vizs gá ló, va la mint az 1. pont sze rin ti meg -
szün te té si el já rás ban köz re mû kö dõ sze mé lyek ki je lö lé se
és a Köz ala pít vány va gyo ná nak a 2006. évi LXV. tör vény
2. § (2) be kez dé se sze rin ti, a Bay Zol tán Al kal ma zott
 Kutatási Köz hasz nú Nonprofit Kft. részére történõ
térítésmentes átadása érdekében;
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c) fel hív ja a köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz -
tert, hogy biz to sít sa, hogy a Köz ala pít vány meg szû né se
nap já val mint mér leg for du ló nap pal a Köz ala pít vány el ké -
szít se 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.
rendelet 6. §-a szerinti beszámolóját.

Fe le lõs: köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz ter
Ha tár idõ: a 2. pont sze rin ti meg ha tal ma zás ki adá sát
kö ve tõ en azonnal

4. A Kor mány fel hív ja a köz igaz ga tá si és igaz ság -
ügyi mi nisz tert, hogy a Köz ala pít vány meg szün te té sé rõl
és a 2. pont ban fog lalt in téz ke dé sek rõl a nyil vá nos sá got
közleményben tájékoztassa.

Fe le lõs:  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 azonnal

5. A Kor mány meg bíz za a köz igaz ga tá si és igaz -
ság ügyi mi nisz tert, hogy a stra té gi ai part ner ség je gyé ben
meg ál la pod jon a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia el nö ké -
vel a Bay Zol tán Al kal ma zott Ku ta tá si Köz hasz nú Non -
pro fit Kft. ál tal el lá tott fel ada tok vo nat ko zá sá ban – kü lö -
nös te kin tet tel a meg szün te tés re ke rü lõ Köz ala pít vány in -
té ze te i re – a Kor mány és a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé -
mia közötti stratégiai együttmûködésrõl és a feladat meg -
osztás módjáról.

Fe le lõs:  köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz ter
Ha tár idõ:  azon nal

6. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te lét kö ve tõ na pon lép
ha tály ba, egy ide jû leg ha tá lyát veszti

a) a Ma gyar Ter me lé keny sé gi Köz pont Köz ala pít -
vány meg szün te té sé rõl és te vé keny sé gé nek más szer ve ze ti 
ke re tek kö zött tör té nõ foly ta tá sá ról szó ló 2203/2004.
(VIII. 23.) Korm. határozat,

b) a Bay Zol tán Al kal ma zott Ku ta tá si Ala pít vány
köz ala pít vánnyá tör té nõ át ala kí tá sá ról és a Ma gyar Ter -
me lé keny sé gi Köz pont Köz ala pít vány meg szün te té sé vel
és te vé keny sé gé nek más szer ve ze ti ke re tek kö zött tör té nõ
foly ta tá sá ról szó ló 2203/2004. (VIII. 23.) Korm. ha tá ro zat
mó do sí tá sá ról szóló 1032/2005. (IV. 4.) Korm. határozat,

c) a Bay Zol tán Al kal ma zott Ku ta tá si Köz ala pít -
vány Ala pí tó Ok ira tá nak mó do sí tá sá ról szó ló 1017/2006.
(II. 15.) Korm. határozat, továbbá

d) a Bay Zol tán Al kal ma zott Ku ta tá si Köz ala pít -
vány Ala pí tó Ok ira tá nak mó do sí tá sá ról szó ló 1079/2007.
(X. 10.) Korm. határozat.

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

A Kormány 1122/2011. (IV. 28.) Korm. határozata
a Gandhi Közalapítvány közhasznú nonprofit
gazdasági társasággá történõ átalakításáról

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 2. §-a, to váb bá 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. határozat
1. pontja alapján a következõk szerint határoz:

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 (a to váb bi ak ban: 
2006. évi LXV. tör vény) 2. § (1) be kez dé se alap ján kez de -
mé nye zi a Gand hi Köz ala pít vány (a to váb bi ak ban: Köz -
ala pít vány) jog utód lás sal tör té nõ meg szün te té sét ar ra hi -
vat ko zás sal, hogy a Köz ala pít vány cél ja i nak meg va ló sí tá -
sá ra, fel ada tá nak to váb bi el lá tá sá ra több sé gi ál la mi tu laj -
do ni ré sze se dés biz to sí tá sá val köz hasz nú szer ve zet nek
minõsülõ, jogi személyiséggel rendelkezõ nonprofit
gazdasági társaságot kíván alapítani.

2. A Kor mány

a) fel hív ja az ál la mi va gyon fel ügye le té ért fe le lõs
mi nisz tert, hogy a Ma gyar Nem ze ti Va gyon ke ze lõ Zárt kö -
rû en Mû kö dõ Rész vény tár sa ság (a to váb bi ak ban: MNV
Zrt.) út ján, a köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz ter nek az
ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi XXXVIII. tör vény
100/L. § (3) be kez dé se és az ál la mi va gyon nal va ló gaz dál -
ko dás ról szó ló 254/2007. (X. 4.) Korm. ren de let 6. §-a sze -
rin ti, az MNV Zrt.-hez be nyúj tott ké rel me alap ján gon dos -
kod jon az 1. pont sze rin ti, a Köz ala pít vány ál ta lá nos jog -
utód ja ként mû kö dõ Gand hi Gim ná zi um Köz hasz nú Non -
pro fit Kft. meg ala pí tá sá nak en ge dé lye zé sé rõl és a köz -
igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz ter ré szé re az eh hez szük -
sé ges meg ha tal ma zás ki adá sá ról, to váb bá a köz igaz ga tá si
és igazságügyi miniszterrel az állami vagyonról szóló
2007. évi CVI. törvény 29. § (5) bekezdése szerinti meg -
állapodás megkötésérõl;

b) egyet ért az zal, hogy a meg szûnt Köz ala pít vány
cél ja i nak meg va ló sí tá sa ér de ké ben an nak fel ada ta it – ide -
ért ve a Gand hi Gim ná zi um mal kap cso la tos in téz mény -
fenn tar tói fel ada to kat is – a Gand hi Gim ná zi um Köz hasz -
nú Non pro fit Kft. lás sa el, és en nek ér de ké ben a Köz ala pít -
vány va gyo ni jo gai és a meg szün te tés re irá nyu ló el já rás
kez dõ idõ pont ja után ese dé kes sé vá ló kö te le zett sé gei a
Gand hi Gim ná zi um Köz hasz nú Non pro fit Kft.-re száll nak
át; a Gand hi Gim ná zi um Köz hasz nú Non pro fit Kft. va gyo -
ná vá vá ló, volt köz ala pít vá nyi va gyon ki zá ró lag a meg -
szûnt Köz ala pít vány cél ja sze rin ti te vé keny ség re for dít ha -
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tó, és a tár sa ság meg szû né se ese tén is csak e cé lok nak
meg fe le lõ en hasz nál ha tó fel;

c) fel hív ja a köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz -
tert, hogy gon dos kod jon ar ról, hogy a Köz ala pít vány bí ró -
sá gi nyil ván tar tás ból va ló tör lé sé nek nap já val azo nos for -
du ló na pon, a Gand hi Gim ná zi um Köz hasz nú Non pro fit
Kft.-re át szál ló köz ala pít vá nyi va gyon fi gye lem be vé te lé -
vel a meg szûnt Köz ala pít vány cél ja it meg va ló sí tó te vé -
keny ség va gyon vesz tés nél kül, fo lya ma to san biz to sít ha tó
le gyen a Gand hi Gim ná zi um Köz hasz nú Non pro fit Kft. ál -
tal.

Fe le lõs: nem ze ti fej lesz té si mi nisz ter
köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: azon nal

3. A Kor mány meg bíz za a köz igaz ga tá si és igaz -
ság ügyi mi nisz tert, hogy a stra té gi ai part ner ség je gyé ben
meg ál la pod jon Pécs Me gyei Jo gú Vá ros kép vi se lõ jé vel a
Gand hi Gim ná zi um Köz hasz nú Non pro fit Kft. ál tal el lá -
tott fel ada tok vo nat ko zá sá ban – kü lö nös te kin tet tel a
Gand hi Gim ná zi um mû köd te té sé re, és e vo nat ko zás ban
Pécs Me gyei Jo gú Vá ros ki sebb sé gi ré sze se dés sel já ró tu -
laj do no si sze rep vál la lá sá ra a Gand hi Gim ná zi um Köz -
hasz nú Non pro fit Kft.-ben – a Kor mány és Pécs Me gyei
Jo gú Vá ros kö zöt ti stra té gi ai együtt mû kö dés rõl és a fel -
adat meg osz tás mód já ról.

Fe le lõs:  köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz ter
Ha tár idõ:  azon nal

4. A Kor mány fel hív ja a köz igaz ga tá si és igaz ság -
ügyi mi nisz tert, hogy a meg ala pí tás ra ke rü lõ Gand hi Gim -
ná zi um Köz hasz nú Non pro fit Kft. szer ve ze tén be lül, az
ügy ve ze tés dön té se it szak mai kér dé sek ben tá mo ga tó ta -
nács adó tes tü let fel ál lí tá sá ról a Köz ala pít vány társ ala pí tó i -
val foly ta tott kon zul tá ció ered mé nye ként gon dos kod jon.

Fe le lõs: köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz ter
Ha tár idõ: a Gand hi Gim ná zi um Köz hasz nú Non pro fit
Kft. meg ala kí tá sá val egy ide jû leg

5. A Kor mány
a) fel ha tal maz za a köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi

mi nisz tert, hogy a 2006. évi LXV. tör vény 4. § (4) be kez -
dé se alap ján a Gand hi Gim ná zi um Köz hasz nú Non pro fit
Kft. meg ala pí tá sá nak cég bí ró sá gi kez de mé nye zé sé vel
egy ide jû leg, az ala pí tó ne vé ben ké rel mez ze a Köz ala pít -
vány szék he lye sze rint il le té kes me gyei bí ró ság nál a Köz -
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 köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi -
nisz tert, hogy in téz ked jen a Köz ala pít vány hoz va gyon el -
szá mo ló, könyv vizs gá ló, va la mint az 1. pont sze rin ti meg -
szün te té si el já rás ban köz re mû kö dõ sze mé lyek ki je lö lé se
és a Köz ala pít vány va gyo ná nak a 2006. évi LXV. tör vény
2. § (2) be kez dé se sze rin ti, a Gand hi Gim ná zi um Köz -
hasznú Non pro fit Kft. ré szé re tör té nõ té rí tés men tes át adá -
sa ér de ké ben;

c) fel hív ja a köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz -
tert, hogy biz to sít sa, hogy a Köz ala pít vány meg szû né se
nap já val mint mér leg for du ló nap pal a Köz ala pít vány el ké -
szít se 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.

Fe le lõs: köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz ter
Ha tár idõ: a 2. pont sze rin ti meg ha tal ma zás ki adá sát
kö ve tõ en azon nal

6. A Kor mány fel hív ja a köz igaz ga tá si és igaz ság -
ügyi mi nisz tert, hogy a Köz ala pít vány meg szün te té sé rõl
és a 2. 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: 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

7. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te lét kö ve tõ na pon lép
ha tály ba, egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti:

a) a Gand hi Köz ala pít vány lét re ho zá sá ról szó ló
1068/1995. (VII. 12.) Korm. ha tá ro zat,

b) a Gand hi Köz ala pít vány Ala pí tó Ok ira tá nak
mó do sí tá sá ról szó ló 2292/1997. (IX. 24.) Korm. ha tá ro zat,

c) a Gand hi Köz ala pít vány Ala pí tó Ok ira tá nak
mó do sí tá sá ról szó ló 2004/1999. (I. 18.) Korm. ha tá ro zat,

d) a Gand hi Köz ala pít vány Ala pí tó Ok ira tá nak
mó do sí tá sá ról szó ló 1040/2004. (IV. 27.) Korm. ha tá ro zat, 
to váb bá

e) a Gand hi Köz ala pít vány ala pí tó ok ira tá nak mó -
do sí tá sá ról szó ló 1043/2008. (VI. 30.) Korm. ha tá ro zat.

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

A Kormány 1123/2011. (IV. 28.) Korm. határozata
a Határon Túli Magyar Oktatásért 

Apáczai Közalapítvány közhasznú nonprofit
gazdasági társasággá történõ átalakításáról

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 2. §-a, to váb bá 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
1. pont ja alap ján a kö vet ke zõk sze rint ha tá roz:

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 (a to váb bi ak ban: 
2006. évi LXV. tör vény) 2. § (1) be kez dé se alap ján kez de -
mé nye zi a Ha tá ron Tú li Ma gyar Ok ta tá sért Apá czai Köz -
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ala pít vány (a to váb bi ak ban: Köz ala pít vány) jog utód lás sal
tör té nõ meg szün te té sét ar ra hi vat ko zás sal, hogy a Köz ala -
pít vány cél ja i nak meg va ló sí tá sá ra, fel ada tá nak to váb bi el -
lá tá sá ra több sé gi ál la mi tu laj do ni ré sze se dés biz to sí tá sá val 
köz hasz nú szer ve zet nek mi nõ sü lõ, jo gi sze mé lyi ség gel
ren del ke zõ non pro fit gaz da sá gi tár sa sá got kí ván ala pí ta ni.

2. A Kor mány

a) egyet ért az zal, hogy a meg szûnt Köz ala pít vány
cél ja i nak meg va ló sí tá sa ér de ké ben an nak fel ada ta it a
Beth len Gá bor Alap ke ze lõ Zrt. lás sa el, és en nek ér de ké -
ben a Köz ala pít vány va gyo ni jo gai és a meg szün te tés re
irá nyu ló el já rás kez dõ idõ pont ja után ese dé kes sé vá ló kö -
te le zett sé gei a Beth len Gá bor Alap ke ze lõ Zrt.-re száll nak
át. A Beth len Gá bor Alap ke ze lõ Zrt. va gyo ná vá vá ló, volt
köz ala pít vá nyi va gyon ki zá ró lag a meg szûnt Köz ala pít -
vány cél ja sze rin ti te vé keny ség re for dít ha tó, és a tár sa ság
meg szû né se ese tén is csak e cé lok nak meg fe le lõ en hasz -
nál ha tó fel;

b) fel hív ja a köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz -
tert, hogy gon dos kod jon ar ról, hogy a Köz ala pít vány bí ró -
sá gi nyil ván tar tás ból va ló tör lé sé nek nap já val azo nos for -
du ló na pon a Beth len Gá bor Alap ke ze lõ Zrt.-re át szál ló
köz ala pít vá nyi va gyon fi gye lem be vé te lé vel a meg szûnt
Köz ala pít vány cél ja it meg va ló sí tó te vé keny ség va gyon -
vesz tés nél kül, fo lya ma to san biz to sít ha tó le gyen a Beth len 
Gá bor Alap ke ze lõ Zrt. ál tal.

Fe le lõs: köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: azon nal

3. A Kor mány

a) fel ha tal maz za a köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi
mi nisz tert, hogy az Ala pí tó ne vé ben ké rel mez ze a Fõ vá ro -
si Bí ró ság nál a Köz 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 köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi -
nisz tert, hogy in téz ked jen a Köz ala pít vány hoz va gyon el -
szá mo ló, könyv vizs gá ló, va la mint az 1. pont sze rin ti meg -
szün te té si el já rás ban köz re mû kö dõ sze mé lyek ki je lö lé se
és a Köz ala pít vány va gyo ná nak a 2006. évi LXV. tör vény
2. § (2) be kez dé se sze rin ti, a Beth len Gá bor Alap ke ze lõ
Zrt. ré szé re tör té nõ át szál lá sa ér de ké ben;

c) fel hív ja a köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz -
tert, hogy biz to sít sa, hogy a Köz ala pít vány meg szû né se
nap já val mint mér leg for du ló nap pal a Köz ala pít vány el ké -
szít se 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.

Fe le lõs: köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: azon nal

4. A Kor mány fel hív ja a köz igaz ga tá si és igaz ság -
ügyi mi nisz tert, hogy a Köz ala pít vány meg szün te té sé rõl
és a 2. 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: 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. 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 miniszterelnök 36/2011. (IV. 22.) ME határozata
fõiskolai rektor megbízásáról

A fel sõ ok ta tás ról szó ló 2005. évi CXXXIX. tör vény 101. § 
(3) be kez dés a) pont já ban fog lalt jog kö röm ben, a nem ze ti
erõ for rás mi nisz ter elõ ter jesz té sé re

a Kecs ke mé ti Fõ is ko lán

dr. Da nyi Jó zsef  fõ is ko lai ta nárt – a 2011. áp ri lis 15-tõl
2015. áp ri lis 14-ig ter je dõ idõ tar tam ra – 

a rek to ri te en dõk el lá tá sá val meg bí zom.

Or bán Vik tor s. k.,

mi nisz ter el nök

A miniszterelnök 37/2011. (IV. 22.) ME határozata
fõiskolai tanár kinevezésérõl

A fel sõ ok ta tás ról szó ló 2005. évi CXXXIX. tör vény 101. § 
(3) be kez dés b) pont já ban fog lalt jog kö röm ben – a nem ze ti 
erõ for rás mi nisz ter nek a fenn tar tó val egyet ér tés ben tett
elõ ter jesz té sé re –   

dr. Füs ti-Mol nár Szil vesz tert 

–  2011. má jus 15-ei ha tállyal – 

fõ is ko lai ta nár rá ki ne ve zem.

Or bán Vik tor s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Nemzeti Erõforrás Minisztérium közleménye a nyilvános könyvtárak jegyzékérõl

A 64/1999. (IV. 28.) Korm. ren de let alap ján e köz le mény mel lék le te ként köz zé tesszük a Hi va ta los Ér te sí tõ 2009. évi 56. szá má ban meg je lent nyil vá nos könyv tá rak
jegy zé ké ben be kö vet ke zett vál to zá so kat, he lyes bí té se ket, va la mint a jegy zék rõl tö rölt könyv tá rak ada ta it is. A jegy zék tar tal maz za a könyv tár ne vét, cí mét, ve ze tõ -
jét, irá nyí tó szer vét (fenn tar tó ját) és alap te vé keny sé gét, valamint a településazonosító törzsszámot és a megyekódot.
A jegy zé ket a fenn tar tók ál tal be kül dött do ku men tu mok alap ján ál lí tot tuk össze. 
Az össze sí tett, ak tu á lis jegy zék meg je lent a Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té ri um hon lap ján 2010. feb ru ár 17-én az aláb bi elérhetõségen:
http://www.kor many.hu./hu/nem ze ti-ero for ras-mi nisz te ri um/kul tu ra ert-fe le los-al lam tit kar sag/hi rek/nyil va nos-konyv ta rak-jegy ze ke

Ham mers te in Ju dit s. k.,
kul túr po li ti ká ért fe le lõs he lyet tes ál lam tit kár

He lyes bí té sek, vál to zá sok a Hi va ta los Ér te sí tõ 2009. évi 56. szá má ban meg je lent ál la pot hoz képest
(a vál to zott ada tok fél kö vér rel)

Település KSH- és megyekód
A könyvtár

neve címe vezetõje irányító szerve (fenntartója) alaptevékenysége

Ápor ka 1310108-PE Ápor ka Köz sé gi Ön kor -
mány zat Köz sé gi Há za és
Könyv tá ra

Pe tõ fi S. u. 68. 2338 Or bán Já nos né Ápor ka Köz ség Ön kor -
mány za ta

köz sé gi könyv tá ri fel ada -
tok el lá tá sa

Aszód 1316188-PE Aszód Vá ros Könyv tá ra és
Mû ve lõ dé si Há za

Kos suth L. u. 72.  2170 Sá hó né Bor dás Éva Aszód Vá ros Ön kor mány -
za ta

vá ro si könyv tá ri fel ada tok
el lá tá sa

Ba ja 0303522-BÁCS Eöt vös Jó zsef Fõ is ko la
Könyv tá ra

Baj csy-Zsi linsz ky
u. 12–14. 6500

Ma jor né Bo dor Ilo na Eöt vös Jó zsef Fõ is ko la fõ is ko lai könyv tá ri fel ada -
tok el lá tá sa

Bá ránd 0926693-HB Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár Kos suth tér 1. 4161 Ado vics né 
Ma jo ros Ad ri enn

Bá ránd Köz ség Ön kor -
mány za ta

köz sé gi könyv tá ri fel ada -
tok el lá tá sa

Bu da pest 0116337-FV Evan gé li kus Hit tu do má nyi
Egye tem Könyv tá ra

Ró zsa völ gyi köz 3. 1141 dr. Bács kai Ká roly Evan gé li kus Hit tu do má nyi
Egye tem

egye te mi könyv tá ri fel ada -
tok el lá tá sa

Bu da pest 0129744-FV Ma gyar Rek lám szö vet ség
Szak könyv tá ra

Dob u. 45. 1074 Ben se Dal ma Ma gyar Rek lám szö vet ség szak könyv tá ri fel ada tok el -
lá tá sa

Bu da pest 0116337-FV Mû csar nok Non pro fit Kft.
Könyv tár, Ar chí vum és Mé -
dia tár

Dó zsa György út 37. 1146 Héjj Klá ra Mû csar nok Non pro fit Kft. szak könyv tá ri fel ada tok el -
lá tá sa

Bu da pest 0125405-FV Ó bu dai Egye tem Könyv tá ra Ta vasz me zõ u. 15–17.
1084

Strasszer Mi hály né Ó bu dai Egye tem egye te mi könyv tá ri fel -
ada tok el lá tá sa

Bu da pest 0103179-FV Sem mel we is Or vos tör té ne ti
Könyv tár

Tö rök u. 12. 1023 dr. Kap ron czay Ka ta lin Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz -
té ri um

szak könyv tá ri fel ada tok el -
lá tá sa
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Település KSH- és megyekód
A könyvtár

neve címe vezetõje irányító szerve (fenntartója) alaptevékenysége

Dom bó vár 1707685-TO Vá ro si Könyv tár Hu nya di tér 25. 7200 Vi rág né Bán Em ma Dom bó vár Vá ros Ön kor -
mány za ta

vá ro si könyv tá ri fel ada tok
el lá tá sa

Gyön gyös 1005236-HE Ká roly Ró bert Fõ is ko la Kar
Könyv tá ra

Mát rai út 36. 3200 Gö röcs né Or só Ág nes Ká roly Ró bert Fõ is ko la fõ is ko lai könyv tá ri fel ada -
tok el lá tá sa

Gyön gyös oro szi 1013338-HE Gyön gyös oro szi Ál ta lá nos
Mû ve lõ dé si Köz pont
Köz sé gi Könyv tár és Jó zsef
At ti la Mû ve lõ dé si Ház

Jó kai út 3. 3211 Zi mány né 
Fe ke te Zsu zsan na

Gyön gyös oro szi Köz ség
Ön kor mány za ta

köz sé gi és is ko lai könyv tá -
ri fel ada tok el lá tá sa

Gyõr 0825584-GY Szé che nyi Ist ván Egye tem
Egye te mi Könyv tár

Hé der vá ri u. 3. 9026 Fi gu la Ani kó Szé che nyi Ist ván Egye tem egye te mi könyv tá ri fel ada -
tok el lá tá sa

Haj dú bö ször mény 0903045-HB Ker tész Lász ló Vá ro si 
Könyv tár

Bocs kai Ist ván tér 2. 4220 An dor kó Má ria Haj dú bö ször mény Vá ros
Ön kor mány za ta

vá ro si könyv tá ri fel ada -
tok el lá tá sa

Haj dú ná nás 0922406-HB Mó ricz Pál Vá ro si Könyv tár
és Hely tör té ne ti Gyûj te mény

Bocs kai u. 12–14. 4080 Ri gó Ta más né Haj dú ná nás Vá ros Ön kor -
mány za ta

vá ro si könyv tá ri fel ada tok
el lá tá sa

Hat van 1022309-HE Ady End re Könyv tár Kos suth tér 3. 3000 Jel li nek Já nos Hat van Vá ros Ön kor mány -
za ta

vá ro si könyv tá ri fel ada tok
el lá tá sa

Her ceg szán tó 0312937-BÁCS Kos suth La jos Mû ve lõ dé si
Ház és Könyv tár

Kos suth L. u. 54. 6525 Pro dán Ma rin Her ceg szán tó Köz ség Ön -
kor mány za ta

köz sé gi könyv tá ri fel ada -
tok el lá tá sa

He ves 1014526-HE He ves Vá ro si Mû ve lõ dé si
Köz pont, Könyv tár és Sakk -
tör té ne ti Ki ál lí tó hely

Er zsé bet tér 8. 3360 Er dész né 
Tur csá nyi Ka ta lin

He ves Vá ros Ön kor mány -
za ta

vá ro si könyv tá ri fel ada tok
el lá tá sa

Iván 0831635-GY Köz sé gi Könyv tár Rá kó czi sor 15. 9374 Né meth Pé ter né Iván Köz ség Ön kor mány -
za ta

köz sé gi könyv tá ri fel ada -
tok el lá tá sa

Jász bol dog há za 1615811-JNSZ Jász bol dog há zi Köz sé gi
Könyv tár

Kos suth u. 1. 5144 Papp né 
Tu ró czi Hen ri et ta

Jász bol dog há za Köz ség
Ön kor mány za ta

köz sé gi és is ko lai könyv tá -
ri fel ada tok el lá tá sa

Jász fény sza ru 1623339-JNSZ Vá ro si Könyv tár Fürst S. út 1. 5126 Buj do só Ka ta lin Jász fény sza ru Vá ros Ön -
kor mány za ta

vá ro si könyv tá ri fel ada tok
el lá tá sa

Ka pos vár 1420473-SO Me gyei és Vá ro si Könyv tár Cso ko nai u. 4. 7400 Köpf ler né Sze les Ju dit Tár su lá si Ta nács me gyei könyv tá ri fel ada tok 
el lá tá sa

Kecs ke mét 0326684-BÁCS Kecs ke mé ti Re for má tus Egy -
ház köz ség Könyv tá ra

Sza bad ság tér 7. 6000 Bán Mag dol na Kecs ke mé ti Re for má tus
Egy ház köz ség Pres bi té ri u -
ma

egy há zi könyv tá ri fel ada -
tok nyil vá nos könyv tá ri el -
lá tá sa

Két egy há za 0403461-BÉ Nagy köz sé gi Könyv tár Fõ tér 4. 5741 Ár gye lán Er zsé bet Két egy há za Nagy köz ség
Ön kor mány za ta

köz sé gi könyv tá ri fel ada -
tok el lá tá sa

Ko csér 1332771-PE Köz sé gi Könyv tár és Köz mû -
ve lõ dé si Szín tér

Kos suth L. u. 16. 2755 Be ren té né Bod vai Csil la Ko csér Köz ség Ön kor -
mány za ta

köz sé gi könyv tá ri fel ada -
tok el lá tá sa

Kö mö rõ 1523612-SZB Köz sé gi Könyv tár Kos suth u. 1. 4943 Ju hász né Be re zi Anett Kö mö rõ Köz ség Ön kor -
mány za ta

köz sé gi könyv tá ri fel ada -
tok el lá tá sa

Mo nos tor pá lyi 0925894-HB Thu olt Ist ván Ál ta lá nos Is ko la, 
Óvo da és Könyv tár

Land ler tér 5. 4275 Sáf rány né Fél egy há zi
Be á ta

Mo nos tor pá lyi Köz ség Ön -
kor mány za ta

köz sé gi és is ko lai könyv tá -
ri fel ada tok el lá tá sa

Nagy ha lász 1527155-SZB Anó ka Esz ter Vá ro si Könyv tár Arany J. u. 73/A 4485 Mó ré Lász ló né Nagy ha lász Vá ros Ön kor -
mány za ta

vá ro si könyv tá ri fel ada tok
el lá tá sa
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Település KSH- és megyekód
A könyvtár

neve címe vezetõje irányító szerve (fenntartója) alaptevékenysége

Na gyig mánd 1122372-KO Ma gos Mû ve lõ dé si Ház és
Könyv tár

Fá cán u. 1. 2942 Baj csai Mik lós Na gyig mánd Nagy köz ség
Ön kor mány za ta

köz sé gi könyv tá ri fel ada -
tok el lá tá sa

Nyír te lek 1513550-SZB Nyír te le ki Ál ta lá nos Mû ve lõ -
dé si Köz pont
Vá ro si Könyv tár

Pe tõ fi Sán dor u. 42. 4461 Ur bin né Bor bély Szil via Nyír te lek Vá ros Ön kor -
mány za ta

vá ro si és is ko lai könyv tá ri
fel ada tok el lá tá sa

Ócsa 1304075-PE Fa lu Ta más Vá ro si Könyv tár Fa lu Ta más u. 44. 2364 Mor vai La jos né Ócsa Vá ros Ön kor mány za -
ta

vá ro si könyv tá ri fel ada tok
el lá tá sa

Oros há za 0423065-BÉ Oros há za Vá ro si Ön kor mány -
zat Justh Zsig mond Vá ro si
Könyv tá ra

Kos suth u. 3. 5900 Ho to rán né 
Fe ke te Gab ri el la

Oros há za Vá ros Ön kor -
mány za ta

vá ro si könyv tá ri fel ada tok
el lá tá sa

Pá pa sa la mon 1921607-VE Pá pa sa la mo ni Köz sé gi Könyv -
tár

Pe tõ fi tér 11. 8594 Kis Me lin da Pá pa sa la mon Köz ség Ön -
kor mány za ta

köz sé gi könyv tá ri fel ada -
tok el lá tá sa

Sán dor fal va 0631705-CSO Bu dai Sán dor Mû ve lõ dé si
Ház, Em lék ház, Táj ház és
Könyv tár

Dó zsa Gy. u. 2. 6762 Csá nyi Edit Sán dor fal va Vá ros Ön kor -
mány za ta

vá ro si könyv tá ri fel ada tok
el lá tá sa

Sásd 0232160-BAR Sás di Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si
Köz pont Vá ro si Könyv tá ra és
Mû ve lõ dé si Köz pont ja

Szent Im re út 29. 7370 Sze i fer Csa ba Sásd Vá ros Ön kor mány za -
ta

vá ro si könyv tá ri fel ada tok
el lá tá sa

Szend rõ 0508077-BAZ Köz mû ve lõ dé si Köz pont és
Könyv tár

Fõ út 18. 3752 Lip ták né Spi sák Be á ta Szend rõ Vá ros Ön kor -
mány za ta

vá ro si könyv tá ri fel ada tok
el lá tá sa

Sze rem le 0328820-BÁCS Szé che nyi Ist ván Ál ta lá nos
Mû ve lõ dé si Köz pont. Köz sé gi
és Is ko lai Könyv tár

Fõ u. 44. 6512 Kis né Ko vács Zsu zan na Sze rem le Köz ség Ön kor -
mány za ta

köz sé gi és is ko lai könyv tá -
ri fel ada tok el lá tá sa

Tol na 1725274-TO Be ze rédj Pál Sza bad idõ köz -
pont és Könyv tár

Baj csy-Zsi linsz ky End re 
u. 126. 7130

Link Ju dit Tol na Vá ros Ön kor mány -
za ta

vá ro si könyv tá ri fel ada tok
el lá tá sa

Tor nyos pál ca 1516957-SZB Tor nyos pál ca Köz sé gi Ön kor -
mány zat Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si 
Köz pont. Fa lu ház-Könyv tár

Mán do ki út 14. 4642 Deb rey Lász ló Tor nyos pál ca Köz ség Ön -
kor mány za ta

köz sé gi és is ko lai könyv tá -
ri fel ada tok el lá tá sa

Tu ra 1309593-PE Vá ro si Könyv tár Bar tók B. tér 3. 2194 Szi lá gyi Ani ta Tu ra Vá ros Ön kor mány za -
ta

vá ro si könyv tá ri fel ada tok
el lá tá sa

Vá mos sza ba di 0812405-GY Köz sé gi Klub könyv tár Sza ba di út 57. 9061 Dol má nyos Ka ta lin Vá mos sza ba di Köz ség Ön -
kor mány za ta

köz sé gi könyv tá ri fel ada -
tok el lá tá sa

Ve csés 1326815-PE Ró der Im re Vá ro si Könyv tár Ká roly u. 2. 2220 Va dá szi Ist ván né Ve csés Vá ros Ön kor mány -
za ta

vá ro si könyv tá ri fel ada tok
el lá tá sa

Veszp rém 1911767-VE Pan non Egye tem Egye te mi
Könyv tár és Le vél tár

Wart ha V. u. 1. 8200 Tóth Gá bor Pan non Egye tem egye te mi könyv tá ri fel ada -
tok el lá tá sa

Zsá ka 0904817-HB Nagy köz sé gi Mû ve lõ dé si Ház
és Könyv tár

Fel sza ba du lás út 18. 4142 Du ró Bar na bás né Zsá ka Nagy köz ség Ön kor -
mány za ta

köz sé gi könyv tá ri fel ada -
tok el lá tá sa
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Tör lés a nyil vá nos könyv tá rak jegy zé ké rõl

Település KSH- és megyekód
A könyvtár

neve címe vezetõje irányító szerve (fenntartója) alaptevékenysége

Al csút do boz 0715176-FE Jó zsef Ná dor Ál ta lá nos Is ko la és
Köz sé gi Könyv tár

Sza bad ság u. 105. 8087 Sza káll Bé lá né Al csút do boz Köz ség Ön kor -
mány za ta

köz sé gi és is ko lai könyv -
tá ri fel ada tok el lá tá sa

Bács bor sód 0327234-BÁCS Bács bor só di Jó zsef At ti la Mû ve lõ -
dé si Ház és Könyv tár

Sza bad ság tér 2–4. 6454 Gál Esz ter Bács bor sód Köz ség Ön kor -
mány za ta

köz sé gi könyv tá ri fel ada -
tok el lá tá sa

Ba la ton szõ lõs 1928501-VE Köz sé gi Könyv tár Ba la ton szõ lõs Fõ u. 18. 8230 Fá bi án Bé lá né Ba la ton szõ lõs Köz ség Ön kor -
mány za ta

köz sé gi könyv tá ri fel ada -
tok el lá tá sa

Bá tya 0311961-BÁCS Köz sé gi Könyv tár Rá kó czi F. u. 2. 6351 Dr. Fe hér Zol tán Bá tya Köz ség Ön kor mány za ta köz sé gi könyv tá ri fel ada -
tok el lá tá sa

Ber kesd 0216461-BAR Is ko lai és Köz sé gi Könyv tár 
Ber kesd

Al kot mány u. 42. 7664 Nagy Tün de Ber kesd Köz ség Ön kor mány -
za ta

köz sé gi és is ko lai könyv -
tá ri fel ada tok el lá tá sa

Ber ne ce ba rá ti 1318777-PE Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont
Könyv tár

Szé che nyi út 25–27.
2639

Vár al jai Il di kó Ber ne ce ba rá ti Köz ség Ön kor -
mány za ta

köz sé gi és is ko lai könyv -
tá ri fel ada tok el lá tá sa

Bo dajk 0718254-FE Köz sé gi Könyv tár Bá nyász ltp. 16. 8053 Ke resz tyén Or so lya Bo dajk Nagy köz ség Ön kor -
mány za ta

köz sé gi könyv tá ri fel ada -
tok el lá tá sa

Bo ro ta 0319327-BÁCS Köz sé gi Könyv tár Bo ro ta Fel sza ba du lás u. 31–33.
6445

Hor váth Gyu la Bo ro ta Köz ség Ön kor mány za ta köz sé gi könyv tá ri fel ada -
tok el lá tá sa

Bu ják 1214234-NÓ Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár Kos suth L. u. 3. 3047 Mol nár né Bó di Pi ros ka Bu ják Köz ség Ön kor mány za ta köz sé gi könyv tá ri fel ada -
tok el lá tá sa

Csõ vár 1326985-PE Köz sé gi Könyv tár Mik száth u. 3. 2615 Fü zi Fe renc né Csõ vár Köz ség 
Ön kor mány za ta

köz sé gi könyv tá ri fel ada -
tok el lá tá sa

Fel péc 0833251-GY Köz sé gi és Is ko lai Könyv tár Dó zsa u. 2. 9122 Ju hász Ist ván né Fel péc Köz ség Ön kor mány za ta köz sé gi és is ko lai könyv -
tá ri fel ada tok el lá tá sa

Fel sõ te le kes 0531671-BAZ Köz sé gi Könyv tár Fõ u. 58. 3735 Chro bák Tün de Fel sõ te le kes Köz ség 
Ön kor mány za ta

köz sé gi könyv tá ri fel ada -
tok el lá tá sa

Jós va fõ 0515680-BAZ Köz sé gi Könyv tár Jós va fõ Pe tõ fi S. u. 42. 3758 Far kas Re ná ta Jós va fõ Köz ség 
Ön kor mány za ta

köz sé gi könyv tá ri fel ada -
tok el lá tá sa

Kecs kéd 1104525-KO Kecs ké di Köz sé gi Könyv tár Fõ út 1. 2852 Po zsár né Bán di Ol ga Kecs kéd Köz ség 
Ön kor mány za ta

köz sé gi könyv tá ri fel ada -
tok el lá tá sa

Ke hi da kus tány 2032902-ZA Köz sé gi és Is ko lai Könyv tár De ák F. u. 11. 8784 Sass Im re Ke hi da kus tány Köz ség 
Ön kor mány za ta

köz sé gi és is ko lai könyv -
tá ri fel ada tok el lá tá sa

Köm lõd 1107630-KO Per czel Mór Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si
Köz pont Köz sé gi Könyv tár

Ko má ro mi u. 16. 2853 Ko vács Mi hály né Köm lõd Köz ség 
Ön kor mány za ta

köz sé gi és is ko lai könyv -
tá ri fel ada tok el lá tá sa

Mát ra de recs ke 1014872-HE Köz sé gi Könyv tár Ba ross G. u. 57. 3246 Ko vács György né Mát ra de recs ke Köz ség 
Ön kor mány za ta

köz sé gi könyv tá ri fel ada -
tok el lá tá sa

Mi ke 1420905-SO Köz sé gi Óvo da, Ál ta lá nos Is ko la és
Könyv tár

Zrí nyi u. 2/A 7512 Sif ter Má ria Mi ke Köz ség Ön kor mány za ta köz sé gi és is ko lai könyv -
tá ri fel ada tok el lá tá sa

Mu csony 0521546-BAZ Ka lász Lász ló Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si 
Köz pont
Pe tõ fi Sán dor Mû ve lõ dé si Ház és
Könyv tár

Kos suth L. u. 92. 3744 Dá nyi né Mak kai Edit Izsó fal va Nagy köz ség 
Ön kor mány za ta, 
Mu csony Nagy köz ség 
Ön kor mány za ta

köz sé gi könyv tá ri fel ada -
tok el lá tá sa

Ná gocs 1415909-SO Köz sé gi Könyv tár Ná gocs Hõ sök te re 7. 8674 Tar Je nõ né Ná gocs Köz ség 
Ön kor mány za ta

köz sé gi könyv tá ri fel ada -
tok el lá tá sa

Nagy bör zsöny 1314775-PE Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár 
Nagy bör zsöny

Pe tõ fi u. 19. 2634 Sá ri Zsu zsan na Nagy bör zsöny Köz ség 
Ön kor mány za ta

köz sé gi könyv tá ri fel ada tok
el lá tá sa
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Település KSH- és megyekód
A könyvtár

neve címe vezetõje irányító szerve (fenntartója) alaptevékenysége

Nagy szent já nos 0833543-GY Is ko lai és Köz sé gi Könyv tár Ár pád u. 11/A 9072 Ne be haj Ká roly né Nagy szent já nos Köz ség 
Ön kor mány za ta

köz sé gi és is ko lai könyv -
tá ri fel ada tok el lá tá sa

Nyír tass 1528060-SZB Nyír tass Köz ség Köz könyv tá ra Dó zsa Gy. u. 132. 4522 Rácz Emõ ke Nyír tass Köz ség 
Ön kor mány za ta

köz sé gi könyv tá ri fel ada -
tok el lá tá sa

Pa csa 2031741-ZA Nagy köz sé gi Könyv tár Pa csa Jó zsef A. u. 1. 8761 Ge hér And rás né Pa csa Nagy köz ség 
Ön kor mány za ta

köz sé gi könyv tá ri fel ada -
tok el lá tá sa

Pet ne há za 1517224-SZB Pet ne há zy Dá vid Ál ta lá nos és Alap -
fo kú Mû vé sze ti Is ko la, Óvo da, Köz -
sé gi és Is ko lai Könyv tár

Arany J. u. 11–13. 4542 Dé va i né Zám bo ri Éva Pet ne há za Köz ség 
Ön kor mány za ta

köz sé gi könyv tá ri fel ada -
tok el lá tá sa

Pi lis ma rót 1114669-KO Hec ke nast Gusz táv Köz sé gi Könyv -
tár

Rá kó czi u. 17. 2028 Szi lágy Éva Pi lis ma rót Köz ség 
Ön kor mány za ta

köz sé gi könyv tá ri fel ada -
tok el lá tá sa

Pi lisszán tó 1305290-PE Szlo vák Nem ze ti sé gi Ál ta lá nos 
Is ko la és Könyv tár

Pe tõ fi S. u. 37. 2095 Bú zás Pál né Pi lisszán tó Köz ség 
Ön kor mány za ta

köz sé gi és is ko lai könyv -
tá ri fel ada tok el lá tá sa

So mogy si mo nyi 1427535-SO Köz sé gi Könyv tár Arany J. u. 11. 8737 He ge dûs Do mi ni ka So mogy si mo nyi Köz ség 
Ön kor mány za ta

köz sé gi könyv tá ri fel ada -
tok el lá tá sa

Szel lõ 0216984-BAR Szel lõi La kos sá gi Nyil vá nos Könyv -
tár

Fõ u. 7. 7661 Tarr Jó zsef né Szel lõ Köz ség Ön kor mány za ta köz sé gi könyv tá ri fel ada -
tok el lá tá sa

Tás ka 1413693-SO Köz sé gi Könyv tár Ta nács tér 3. 8696 Ko vács Gyu lá né Tás ka Köz ség Ön kor mány za ta köz sé gi és is ko lai könyv -
tá ri fel ada tok el lá tá sa

Za la szent ba lázs 2018564-ZA Mû ve lõ dé si Ott hon és Köz mû ve lõ -
dé si és Is ko lai Könyv tár

Kos suth u. 92. 8772 Mol nár Mi hály Za la szent ba lázs Köz ség 
Ön kor mány za ta

köz sé gi és is ko lai könyv -
tá ri fel ada tok el lá tá sa
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 Az Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem Egye te mi Ha bi li tá ci ós Bi zott sá gá nak köz le mé nye
 a 2011. áp ri lis 19-én ha bi li tált dok to ri cí met szer zet tek rõl

Tör té ne lem tu do má nyok 
Ság hy Ma ri an na egye te mi do cens (ELTE)
Si pos Ba lázs egye te mi ad junk tus (ELTE)

Iro da lom tu do má nyok
Bár dos Lász ló egye te mi do cens (ELTE)
Si pos Le ven té né egye te mi do cens (ELTE)
Meny hért An na tu do má nyos mun ka társ (ELTE)

Nyelv tu do má nyok
Õr si Ti bor Csa ba fõ is ko lai do cens (Esz ter há zy Ká roly Fõiskola)
Szom bat hy Zol tán egye te mi ad junk tus (ELTE)
Haj nal Ist ván tu do má nyos ku ta tó (ELTE)
Rá duly Zsu zsan na tv. egye te mi do cens (ELTE)

Fi lo zó fi ai tu do má nyok
Bor bély Gá bor tu do má nyos fõ mun ka társ (ELTE)

Szo ci o ló gi ai tu do má nyok
Ta kács Ju dit tu do má nyos fõ mun ka társ (MTA Szo ci o ló gi ai Intézet)

Föld tu do má nyok
Len key Lász ló tu do má nyos fõ mun ka társ (MTA-ELTE)

Ma te ma ti kai tu do má nyok
Ka rát son Já nos egye te mi do cens (ELTE)
Ká ro lyi Gyu la egye te mi do cens (ELTE)

Pszi cho ló gi ai tu do má nyok
Sza bó La u ra egye te mi ad junk tus (ELTE)
Ve res-Szé kely An na egye te mi ad junk tus (ELTE)

Po li ti ka tu do má nyok
G. Fo dor Gá bor egye te mi ad junk tus (ELTE)

Dr. Ka rá csony And rás s. k.,
rek tor he lyet tes

1234 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 12. szám



Pá lyá za ti fel hí vás  ne ve lé si-ok ta tá si és egyéb in téz mé ny ve ze tõi ál lás he lyének 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
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Négy Ván dor Óvo da
2427 Ba racs,  
Szé che nyi út 102.
Tel.: (25) 499-043

Pa tak par ti Óvo da 
Ba racs-Kis pos tag-Elõ szál -
lás Köz ok ta tá si In téz mé nyi 
Tár su lás
2424 Elõ szál lás, 
Fõ tér 3.

Fõ is ko lai szin tû 
óvo da pe da gó gu si v.
és szak kép zett ség,
leg alább 5 év 
óvo da pe da gó gus 
mun ka kör ben szer zett
szgy., 

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. 31.
Pe hi: 2011. júl. 31.
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Óvo da ve ze tõ 
(tel jes mun ka idõ)

Lf.: a tag in téz mény szak -
sze rû és jog sza bá lyok nak
meg fe le lõ mû köd te té se, 
ta ka ré kos gaz dál ko dás,
dön tés ho za tal a tag in téz -
mény mû kö dé sé vel kap -
cso lat ban min den olyan
ügy ben, ame lyet jog sza -
bály vagy kol lek tív 
szer zõ dés nem utal 
más ha tás kör be.

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, 
pe da gó gus szak vizs ga.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: há rom ta gú
szak mai bi zott ság hall gat ja
meg a pá lyá zó kat. 
A ki ne ve zé si jog kör 
gya kor ló ja a ne ve lõ tes tü le ti
és fenn tar tói vé le mé nyek
fi gye lem be vé te lé vel dönt a
ve ze tõi meg bí zás ról. 
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., a he lyi pe da gó -
gi ai prog ra mot ala pul ve võ
vpr., 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 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: 20.,
va la mint a mun ka kör meg -
ne ve zé sét: tag óvo da-ve ze tõ. 
Pc.: Négy Ván dor Óvo da  
f.: Ma kó Jó zsef né 
óvo da ve ze tõ 
www.ovo da.mweb.hu  
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja: 
2011. ápr. 15.

Dör Köz sé gi 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te
9147 Dör,
Pe tõ fi u. 3. 

Nap kö zi Ott ho nos Óvo da
9147 Dör,
Pe tõ fi u. 1.
Óvo da ve ze tõ
(tel jes mun ka idõ)

Lf.: ve ze tõi be osz tás sal
össze füg gõ fel ada tok 
el lá tá sa.

Fõ is ko lai v., 
óvo da pe da gó gus 
szak kép zett ség, 
szak vizs ga, 
va gyon nyi lat ko zat-té te li
el já rás le foly ta tá sa, 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
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 na pon be lül.
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 ülés.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
vég zett sé get, szak kép zett sé -
get és szak vizs gát iga zo ló
hi te les om., b., szak mai ön.,
vpr. a szak mai hely zet elem -
zés re épü lõ fej lesz té si 
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el kép ze lés sel, 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: óvo da ve ze tõ.
Pc.: Dör Köz sé gi 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te
f.: Dó czy Gé za 
pol gár mes ter 
Tel.: (96) 263-206

Pol gár di Vá ros 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te
8154 Pol gár di,
Batt hy ány u. 132.
Tel./fax: (22) 576-230

Esz ter lánc Nap kö zi 
Ott ho nos Óvo da 
8154 Pol gár di,
Kos suth u. 137.
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 te vé -
keny sé gi kö ré be tar to zó
fel ada tok ve ze tõi irá nyí tá -
sa, kü lö nös te kin tet tel a
Kö zokt.tv.-ben, az MKM
ren de let ben, va la mint az
ál lam ház tar tás ról szó ló
1992. évi XXXVI II. tv.-ben
és an nak vég re haj tá si ren -
de le té ben fog lal tak.

Ma gyar ál lam pol gár ság,
cse lek võ ké pes ség, bün tet -
len elõ élet, a Kö zokt.tv.
17–18. §-a sze rin ti szak -
irá nyú fel sõ fo kú v., 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, va gyon -
nyi lat ko zat-té te li el já rás
le foly ta tá sa.
Ma ga sabb ve ze tõ 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 pe da gó gus mun -
ka kör ben lé te sí tett ha tá ro -
zat lan ide jû köz al kal ma -
zot ti jog vi szony ba ki ne -
vez he tõ.

ÁEI: 2011. aug. 16.
A meg bí zás 2016. aug. 15-ig 
szól.
Pbhi: 2011. máj. 25.
Pe hi: 2011. júl. 31.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön. (3 ere de ti pél -
dány ban), vég zett sé get iga -
zo ló om., vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lés sel, 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 3 pél dány ban,
zárt bo rí ték ban 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:
1621/2011., va la mint a mun -
ka kör meg ne ve zé sét: óvo da -
ve ze tõ.
Pc.: Nyikos László
polgármester 

Sá to ral ja új hely Vá ros 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te
3980 Sá to ral ja új hely,
Kos suth tér 5.

Hét szín vi rág Óvo da 
Szlo vák és Né met 
Nem ze ti sé gi Óvo da, 
Böl csõ de és Egy sé ges
Óvo da-Böl csõ de

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 – a Kö zokt.tv.
17. § (1)–(2) be kez dés ben

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. máj. 25.
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Tel.: (47) 525-100
Fax: (47) 525-115

3980 Sá to ral ja új hely,
Dó zsa György u. 24.
Óvo da ve ze tõ
(tel jes mun ka idõ) 

Lf.: az in téz mény te vé -
keny sé gi kö ré be tar to zó
fel ada tok irá nyí tá sa, ve ze -
té se, kü lö nös te kin tet tel a
Kö zokt.tv.-ben, az MKM
ren de let ben fog lal tak ra.

fel so rolt – fel sõ fo kú is ko -
lai v. és szak kép zett ség,
pe da gó gus szak vizs ga,
cse cse mõ- és kis gyer mek -
ne ve lõ – gon do zó fel sõ fo -
kú szak ké pe sí tés, leg alább 
5 év – a Kö zokt tv. 18. §
(6) be kez dés ben meg ha tá -
ro zott ki vé tel lel – óvo da -
pe da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy.

Pe hi: a be nyúj tás ha tár ide jét
kö ve tõ tes tü le ti ülés.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., ké pe sí tést iga -
zo ló om., vpr., b., adat vé del -
mi nyi lat ko zat.
Pc.: Sá to ral ja új hely Vá ros
Pol gár mes te ri Hi va ta la

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
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Da bas Vá ros 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te 
2370 Da bas,
Szent Ist ván tér 1/B
Tel.: (29) 561-200 
Fax: (29) 561-290

Kos suth La jos 
Ál ta lá nos Is ko la  
2370 Da bas,  
Is ko la u. 1.  
Igaz ga tó  
(tel jes mun ka idõ) 

Lf.: az in téz mény te vé -
keny sé gé nek irá nyí tá sa,
mun ká já nak ko or di ná lá sa,
jog sze rû mû kö dé sé nek
biz to sí tá sa a ha tá lyos jog -
sza bá lyok ban, az ala pí tó
ok irat ban, va la mint a 
fenn tar tói és egyéb szak -
mai irá nyí tó szer ve ze tek
út mu ta tá sa i ban fog lal tak
sze rint.

Az adott 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., 
leg alább 5 év pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy., 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, 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 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.  
Elõny: vgy. 

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. 23.
Pe hi: 2011. júl. 31.  
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a kép vi se lõ-
tes tü let a Korm. ren de let 
5. § (10) be kez dé se ér tel mé -
ben tör té nõ vé le mé nye zé si
ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 
30 na pon be lül össze hí vott
ülé sén bí rál ja el a 
pá lyá za to kat.
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, vég zett sé get, egyéb 
kép zett sé ge ket 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 pos tai vagy
elekt ro ni kus úton, vagy
elekt ro ni kus adat hor do zón
kell be nyúj ta ni.
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban
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sze rep lõ azo no sí tó szá mot,
va la mint a mun ka kör meg -
ne ve zé sét: is ko la igaz ga tó.  
Pc.: Da bas Vá ros 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te  
E-ma il: ok ta tas@da bas.hu
f.: Dr. Ko zák Be at rix 
ok ta tá si re fe rens  
Tel.: (29) 561-264  
www.da bas.hu  
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja: 
2011. ápr. 23.

Du na új vá ros Me gyei Jo gú
Vá ros Köz gyû lé se  
2401 Du na új vá ros,  
Vá ros há za tér 1.  
Tel./fax: 25/411-324  

Mó ricz Zsig mond 
Ál ta lá nos Is ko la  
2400 Du na új vá ros,  
Út tö rõ u. 1–3. 
Igaz ga tó

Fõ is ko lai szin tû ta ná ri 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.

ÁEI: a köz gyû lé si dön tés
kö ve tõ en azon nal.  
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig, 
5 év re szól.  
Pbhi: 2011. aug. 31.  
Pe hi: jog sza bály ban meg ha -
tá ro zott vé le mé nye zé si ha -
tár idõk be tar tá sá val, a vé le -
mé nye zés re jo go sul tak ál tal
ké szí tett jegy zõ köny vek 
be ér ke zé sét, il let ve az ok ta -
tá si bi zott ság ülé sét 
kö ve tõ köz gyû lés.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, vp.:
a pót lék alap 250%-a.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
vpr., be le ért ve a gaz dál ko dá -
si prog ra mot is, szak mai
hely zet elem zés re épü lõ 
fej lesz té si prog ram, szak mai
ön., b., ké pe sí tést iga zo ló 
hi te les om., adat vé del mi nyi -
lat ko zat.  
A pá lyá za tot 1 pél dány ban,
írás ban, va la mint elekt ro ni -
kus adat hor do zón (CD) kell
be nyúj ta ni.  
Pc.: Dr. De ák Má ria 
jegy zõ

Rácz Ala dár Ze ne is ko la
5130 Jász apá ti,  
Dam ja nich u. 2.  
Tel.: (57) 440-132

Rácz Ala dár Ze ne is ko la
Igaz ga tó

Az in téz mény ál tal ok ta -
tott mû vé sze ti tárgy nak
meg fe le lõ szak irá nyú 
ta ná ri szak kép zett ség, 
5 év szgy.

ÁEI: 2011. júl. 1.  
Pbhi: 2011. jún. 26.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
is ko lai vég zett sé get iga zo ló
om., szak mai ön.
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Dél-Za la Mu ra híd Le te nye 
Több cé lú Tár su lás  
8868 Le te nye,  
Kos suth La jos u. 10.  
Tel.: (93) 543-048 

Zrí nyi Ka ta ri na Kis tér sé gi
Hor vát Ál ta lá nos és Alap -
fo kú Mû vé sze ti Is ko la,
Tag is ko lái és Tag óvo dái
8864 Tót szer da hely,  
Zrí nyi Mik lós tér 1.  
Igaz ga tó
(tel jes mun ka idõ)

Lf.: ma ga sabb ve ze tõi (is -
ko la igaz ga tó) meg bí zás sal
kap cso la tos fel ada tok el lá -
tá sa, kre a tív in téz mény fej -
lesz tés, ta ka ré kos gaz dál -
ko dás. a hor vát nyelv ok ta -
tó in téz mény ben je len leg
még két te le pü lé sen mû kö -
dõ tag in téz mé nyek fel adat -
el lát ását kell biz to sí ta ni.

Fõ is ko lai szin tû 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, ma gyar 
ál lam pol gár ság, bün tet len
elõ élet.  
Elõny: hor vát nyelv bõl
kö zép fo kú 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., an gol
nyelv ta ná ri dip lo ma, sze -
mély au tó val ren del ke zés.
Elõnyt je len tõ kom pe ten -
ci ák: ki vá ló szin tû gya -
kor la ti ta pasz ta lat pro jekt
meg írá sá ban, le bo nyo lí tá -
sá ban.

ÁEI: 2011. szept. 1.  
A meg bí zás 2016. aug. 15-ig 
szól.  
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.  
Pbhi: 2011. máj. 16.  
Pe hi: 2011. jún. 30.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
iga zo lás ar ról, hogy 
fog lal ko zás tól el til tás 
ha tá lya alatt nem áll, 
kép zett sé get iga zo ló hi te les
om., 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., 
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:
82/2011., va la mint a mun ka -
kör meg ne ve zé sét: is ko la -
igaz ga tó.
Pc.: Dél-Za la Mu ra híd 
Le te nye Több cé lú Tár su lás
f.: Mi kó né Far kas Il di kó  
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja: 
2011. ápr. 16. 

Na gye csed Vá ros 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü let  
4355 Na gye csed,  
Rá kó czi u. 14.  
Tel.: (44) 545-000  
Fax: (44) 345-381

Dancs La jos Ének-ze ne
Ta go za tos Ál ta lá nos- és
Ze ne is ko la  
4355 Na gye csed,  
Rá kó czi u. 12.  
Igaz ga tó, 
pe da gó gus mun ka kör ben   

Lf.: az in téz mény ve ze té -
sé hez, irá nyí tá sá hoz kap -
cso ló dó te vé keny sé gek 
el lá tá sa so rán gya ko rol ja 
a jog sza bá lyok ban és az
in téz mény SzMSz-ben
szá má ra biz to sí tott 
jog kö rö ket. 

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, 5 év 
pe da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy.  
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 köz al kal ma zot ti 
jog vi szony ban áll, vagy a
meg bí zás sal egy ide jû leg
pe da gó gus mun ka kör be
ki ne vez he tõ. 

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 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 ülés.  
Jut ta tás: ill., vp. Kjt. sze rint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
vpr. a szak mai hely zet elem -
zés re épü lõ fej lesz té si el kép -
ze lés sel, szak mai ön., vég -
zett sé get, kép zett sé get ta nú -
sí tó ere de ti ok le vél, vagy 
an nak hi te les má so la ta, b.,
va gyon nyi lat ko zat-té te li 
kö te le zett ség tel je sí té sé re
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vo nat ko zó szán dék nyi lat ko -
zat, 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 dé se sze rin ti össze fér he -
tet len ség nem áll fenn, adat -
vé del mi nyi lat ko zat.
A pá lyá za tot írás ban, zárt
bo rí ték ban kell be nyúj ta ni.
A kép vi se lõ-tes tü let fenn -
tart ja a jo got ar ra, hogy a 
pá lyá za ti el já rást ered mény -
te len nek nyil vá nít sa.  
Pc.: Ko vács La jos 
pol gár mes ter

Nyír áb rány Nagy köz ség
Ön kor mány za ta  
4264 Nyír áb rány,  
Áb rá nyi Kor nél tér 6. 

Áb rá nyi Emil 
Ál ta lá nos Is ko la
Igaz ga tó  
(tel jes mun ka idõ)

Lf.: az irány adó jog sza bá -
lyok ban meg ha tá ro zott fel -
ada tok el lá tá sa, az in téz -
mény tör vé nyes mû köd te -
té se, ta ka ré kos gaz dál ko -
dás, mun kál ta tói jo gok
gya kor lá sa. 

Fõ is ko la, fel sõ fo kú 
pe da gó gus v., 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.

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. 6.  
Pe hi: 2011. júl. 31.  
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: az in téz mé nyi 
vé le mé nye zés után  három -
tagú bi zott ság sze mé lye sen
hall gat ja meg a pá lyá zó kat.
A bi zott ság ja vas la tá ra, a
vég le ges 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:
szak mai ön., vpr., is ko lai
vég zett sé get iga zo ló om., b., 
ko ráb bi mun ka vi szo nyok ra
vo nat ko zó iga zo lá sok, 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:
1696/2011., va la mint a 
mun ka kör meg ne ve zé sét: 
ál ta lá nos is ko la, igaz ga tó.
Pc.: Nyír áb rány Nagy köz ség 
Ön kor mány za ta 
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f.: Dr. Szom ba ti Csa ba 
jegy zõ  
Tel.: (52) 208-001
www.nyi rab rany.hu

Sza mosszeg és 
Sza mos kér Köz ség 
Kép vi se lõ-tes tü le te  
4824 Sza mosszeg,  
Ber csé nyi u. 6.  
Tel.: (44) 580-050 

Ál ta lá nos Is ko la  
4824 Sza mosszeg,  
Nagy do bo si u. 4.  
Igaz ga tó  
(tel jes mun ka idõ) 

(In téz mény fenn tar tó 
tár su lás ke re té ben mû köd -
te tett in téz mény.)

Lf.: a Kö zokt.tv.-ben és 
a Kjt.-ben meg ha tá ro zott
fel ada tok. 

Pe da gó gus mun ka kör 
be töl té sé hez szük sé ges
fel sõ fo kú is ko lai v., 
5 év szgy.

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A meg bí zás 5 év re szól.  
Ha tá ro zott ide jû, 5 évig tar tó 
köz al kal ma zot ti jog vi szony.
Pbhi: az Ok ta tá si és Kul tu rá -
lis Köz löny ben va ló meg je -
le nést kö ve tõ 30 na pon
be lül.
Pe hi: a pá lyá zat be nyúj tá sát
kö ve tõ en 30 na pon be lül.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, 
szl. nincs.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
b., is ko lai vég zett sé get iga -
zo ló hi te les om., szak mai
ön., vpr.  
A pá lyá za tot 5 pél dány ban
kell be nyúj ta ni.  
Pc., f.: Oláh Já nos 
Sza mosszeg Köz ség 
Ön kor mány zat 
pol gár mes te re  
f.: Tel.: (44) 580-080, 
il let ve a kor jegy@ma il.tech -
no-tel.hu e-ma il cí men. 

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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Négy Ván dor Óvo da  
2427 Ba racs,  
Szé che nyi út 102. 
Tel.: (25) 499-043

Mo soly kert Tag óvo da  
Ba racs-Kis pos tag-Elõ szál -
lás Köz ok ta tá si In téz mé nyi 
Tár su lás  
2428 Kis apos tag,  
Du na sor út 18.  
Tag óvo da-ve ze tõ  
(tel jes mun ka idõ)   

Fõ is ko lai szin tû óvo da pe -
da gó gu si v. és szak kép -
zett ség, leg alább 5 év
óvo da 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, ma gyar
ál lam pol gár ság, bün tet len
elõ élet, pe da gó gus szak -
vizs ga. 

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. 31.  
Pe hi: 2011. júl. 31.  
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: há rom ta gú
szak mai bi zott ság hall gat ja
meg a pá lyá zó kat. 
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Lf.: a tag in téz mény szak -
sze rû és jog sza bá lyok nak
meg fe le lõ mû köd te té se, 
ta ka ré kos gaz dál ko dás,
dön tés ho za tal a tag in téz -
mény mû kö dé sé vel kap -
cso lat ban min den olyan
ügy ben, ame lyet jog sza -
bály vagy kol lek tív 
szer zõ dés nem utal más
ha tás kör be.

A ki ne ve zé si jog kör 
gya kor ló ja a ne ve lõ tes tü le ti
és fenn tar tói vé le mé nyek 
fi gye lem be vé te lé vel dönt a
ve ze tõi meg bí zás ról.  
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., a he lyi pe da gó -
gi ai prog ra mot ala pul ve võ
vpr., 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 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: 21.,
va la mint a mun ka kör meg -
ne ve zé sét: tag óvo da-ve ze tõ.
Pc.: Négy Ván dor Óvo da  
f.: Ma kó Jó zsef né óvo da ve -
ze tõ  www.ovo da.mweb.hu
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja: 
2011. ápr. 15.

Zemp lé ni Ál ta lá nos Is ko la
és Óvo da  
3943 Bod ro go la szi,  
Rá kó czi u. 1.

Zemp lé ni Ál ta lá nos Is ko la
és Óvo da  
Mak kos hoty kai Tag is ko la 
3959 Mak kos hoty ka,  
Rá kó czi u. 38.  
Tag in téz mény-ve ze tõ  

Szak irá nyú fel sõ fo kú v.,
bün tet len elõ élet, leg alább 
5 év szgy., ne ve lé si-ok ta -
tá si in téz mény ben fenn-
ál ló, ha tá ro zat lan idõ re
szó ló al kal ma zás, köz ok -
ta tás-ve ze tõi szak vizs ga.

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 pbhi-t kö ve tõ 30 na -
pon be lül.  
Jut ta tás: ill. Kjt. és köz ok ta -
tá si jog sza bá lyok alap ján.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., a tag in téz mény
ve ze té sé re vo nat ko zó vpr.,
vég zett sé get iga zo ló om., b., 
adat vé del mi nyi lat ko zat.
Pc.: Ben kõ Sán dor né 
in téz mény ve ze tõ

Csong rád Kis tér ség 
Egye sí tett Óvo dá ja  
6645 Fel gyõ,  
Temp lom u. 1. 

Tö mör kény Ist ván 
Nap kö zi Ott ho nos Óvo da
Tag óvo da-ve ze tõ 

5 év óvo da pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy., bün tet len elõ élet.
Elõny: köz ok ta tás-ve ze tõi 
szak irá nyú v. 

ÁEI: 2011. szept. 1.  
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig,
5 év re szól.  
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Lf.: az in téz mény 
te vé keny sé gi kö ré be 
tar to zó fel ada tok ve ze tõi
irá nyí tá sa, kü lö nös 
te kin tet tel a Kö zokt.tv.
17–18. §-a sze rint, az 
MKM ren de let ben,
va la mint az ál lam ház tar -
tás ról szó ló 1992. évi
XXXVI II. tv-ben és 
an nak vég re haj tá si ren de -
le té ben fog lal tak ra. 

Pbhi: a pá lyá zat meg je le né -
sé tõl szá mí tott 30 na pon 
be lül.  
Pe hi: a vé le mé nye zé si 
ha tár idõt 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., a tag óvo da 
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, 30 nap nál nem ré geb bi
b., kép zett sé get iga zo ló om.
A pá lyá za tot 2 pél dány ban
kell be nyúj ta ni.  
Pc.: Már ton Er zsé bet 
igaz ga tó  
f.: Tel.: 06 (20) 314-2367 

Do mosz ló Köz ség 
Ön kor mány za ta  
3263 Do mosz ló,  
Pe tõ fi út 5.  
Tel.: (37) 365-210  
Fax: (37) 365-682

Do mosz lói Ál ta lá nos 
Mû ve lõ dé si Köz pont
3263 Do mosz ló,  
De ák tér 5.  
Igaz ga tó   

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
szer ve zé se, irá nyí tá sa, 
el len õr zé se, a pe da gó gi ai,
ne ve lé si prog ram meg-
va ló sí tá sá nak biz to sí tá sa,
az in téz mé nyi költ ség ve tés 
be tar tá sa, mun kál ta tói jog -
kör gya kor lá sa, tan -
ügy-igaz ga tá si, ve ze tõi 
fel ada tok el lá tá sa.

A Kö zokt.tv. 
17–18. §-ában meg ha tá ro -
zott szak irá nyú fel sõ fo kú
v., leg alább 5 év pe da gó -
gus mun ka kör ben szer zett 
szgy., pe da gó gus szak -
vizs ga, vagy az zal egyen -
ér té kû szak irá nyú to vább -
kép zés ben szer zett v.

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig,
5 év re szól.  
Pbhi: 2011. jún. 6.  
Pe hi: 2011. júl. 29.  
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá zat 
el bí rá lá sa a Korm. ren de let
5. §-ának sza bá lyai sze rint
tör té nik.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
rész le tes szak mai ön., vég -
zett sé get, szak kép zett sé get
iga zo ló om. (az ere de ti ok -
ira tot a sze mé lyes meg hall -
ga tá son kell be mu tat ni), vpr. 
a szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lés -
sel, 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 sze mé lye sen,
vagy pos tai úton, aján lott
kül de mény ként kell 
be nyúj ta ni.  
Pc.: Do mosz ló 
Köz sé gi Ön kor mány zat 
pol gár mes te re  
f.: Fe hér Já nos né jegy zõ
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Ka bai Óvo da  
4183 Ka ba,  
Batt hy ány u. 8.  
Tel./fax: (54) 460-391

Ka bai Óvo da  
Zi chy Gé za Tag óvo dá ja  
4184 Te tét len,  
Rá kó czi u. 1.  
Tag óvo da-ve ze tõ

Ka bai Óvo da  
Bá rán di Tag óvo dá ja  
4161 Bá ránd,  
Kos suth tér 6.  
Tag óvo da-ve ze tõ 

A Kö zokt.tv. 17. § 
(1)–(2) be kez dés és a 
18. § sze rin ti v. és szak -
kép zett ség: fõ is ko lai 
szin tû óvo da pe da gó gu si
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, ma gyar ál -
lam pol gár ság, bün tet len
elõ élet.

ÁEI: 201. aug. 1.  
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig
szól.  Pbhi: 2011. jún. 15.
Pe hi: 2011. júl. 15.  
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a mun kál ta tói 
jog kört gya kor ló in téz mény -
ve ze tõ dön té sét a jog sza -
bály ban meg fo gal ma zott 
vé le mé nye zé si el já rás 
le foly ta tá sa elõ zi meg. 
Vé le mény nyil vá ní tá si jog -
kört gya ko rol Te tét len Köz -
ség Ön kor mány za tá nak kép -
vi se lõ-tes tü le te is, mely nek
ré sze le het a sze mé lyes meg -
hall ga tás.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
rész le tes szak mai ön., is ko lai 
vég zett sé get, szak kép zett sé -
get iga zo ló om., egyéb kom -
pe ten ci ák ta nú sít vá nyai, b.,
a tag óvo da 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 3 pél dány ban
kell be nyúj ta ni, eb bõl 
1 pél dányt kell el lát ni 
va la mennyi elem mel, 
2 pél dány a vpr.-t és a 
szak mai ön-t tar tal maz za.  
Pc., f.: Bor bély Vil mos né 
in téz mény ve ze tõ  
Tel.: 06 (20) 986-7370 
vagy idõ pont egyez te tést 
kö ve tõ en sze mé lye sen.

Szá ri Ál ta lá nos 
Mû ve lõ dé si Köz pont
2066 Szár,  
Rá kó czi u. 41.

Szá ri ÁMK 
Né met Nem ze ti sé gi Óvo da 
2066 Szár,  
Rá kó czi u. 63.
Óvo dai tag in téz mény-
ve ze tõ

Szak irá nyú fel sõ fo kú v., 
5 év szgy., szak vizs ga,
fel sõ fo kú né met nem ze ti -
sé gi nyelv vizs ga.  
Elõny: né met nem ze ti sé gi 
ok ta tá si-ne ve lé si in téz -
mény ben szer zett ta pasz -
ta lat, né met nem ze ti sé gi
ha gyo má nyok, kul tú ra 
is me re te. 

ÁEI: 2011. aug. 15.  
A meg bí zás 2016. 
aug. 15-ig, 5 év re szól.  
Pbhi: 2011. máj. 18.  
Pe hi: 2011. júl. 31.  
A pá lyá za tot zárt bo rí ték ban, 
„Szá ri ÁMK óvo dai tag in -
téz mény-ve ze tõi pá lyá zat”
meg je lö lés sel kell 
be nyúj ta ni.  
Pc.: Szá ri Ál ta lá nos 
Mû ve lõ dé si Köz pont  
f.: Tel.: (22) 591-036
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Pályázati felhívás pedagógus és egyéb álláshely 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)

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

Óvo da pe da gó gus

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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Rá kó czi Úti Óvo da  
8000 Szé kes fe hér vár,  
Rá kó czi u. 30.  
Tel.: (22) 312-386  
E-ma il: ve ze to.ra ko czi o -
vi@hu man szolg.hu 

Óvo da pe da gó gus Fel sõ fo kú is ko lai v., 
óvo dai ne ve lés ben szer -
zett leg alább 5 év szgy.

Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.
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Gyöngy szem Óvo da  
3351 Ver pe lét,  
Pe tõ fi út 17. 

Óvo da pe da gó gus   

Lf.: 3–7 éves ko rú 
gyer me kek ne ve lé se. 

A Kö zokt.tv. 18. §-ban
meg ha tá ro zott fel sõ fo kú
v., bün tet len elõ élet, ma -
gyar ál lam pol gár ság, leg -
alább 3 év óvo da pe da gó -
gus mun ka kör ben szer zett 
szgy.

ÁEI: 2011. szept. 1.  
Pró ba idõ: 3 hó nap.  
Pbhi: az Ok ta tá si és Kul tu rá -
lis Köz löny ben va ló meg je -
le nést kö ve tõ 30 na pon 
be lül.  
Pe hi: 2011. júl. 31.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., rö vid in dok lás
a mun ka kör be töl té sé hez,
ké pe sí té si elõ írá sok iga zo lá -
sá ra 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 kell 
be nyúj ta ni.  
Pc.: Gyöngy szem Óvo da 

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

Rácz Ala dár Ze ne is ko la
5130 Jász apá ti,  
Dam ja nich u. 2.  
Tel.: 06 (30) 395-6865 

Zon go ra sza kos ta nár  
(ha tá ro zott idõ re, óra adó)

Fa fú vós sza kos ta nár  
(ha tá ro zott idõ re, óra adó) 

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

ÁEI: 201. szept. 1.  
Pbhi: 2011. júl. 31.  
Pe hi: 2011. aug. 10.  
Pc.: Réz Ist ván né

Kar ca gi Nagy kun 
Re for má tus Gim ná zi um,
Egész ség ügyi Szak kö zép -
is ko la és Kol lé gi um  
5300 Kar cag,  
Ma da ra si út 1–8.  
Tel./fax: (59) 311-245

Bi o ló gia– ké mia sza kos 
ta nár 

ÁEI: 2011. aug. 22.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
fény ké pes szak mai ön.  
Je lent ke zés az 
(59) 311-248-as te le fon szá -
mon, vagy az in fo@re for ma -
tus.eu e-ma il cí men. 

Hu nya di Já nos 
Gim ná zi um, 
Szak kép zõ Is ko la, 
Spe ci á lis Szak is ko la,
Alap fo kú 
Mû vé szet ok ta tá si 
In téz mény, 
Egy sé ges 
Gyógy pe da gó gi ai 
Mód szer ta ni In téz mény,

Köz gaz dász sza kos ta nár

Tör té ne lem– ké mia sza kos
ta nár    

Lo go pé dus  
(oros há zi 
in téz mény egy ség) 

Egye te mi vagy 
fõ is ko lai v.    

Egye te mi v.     

Egye te mi vagy fõ is ko lai
v. 

ÁEI: 2011. szept. 1.  
Pbhi: 2011. aug. 5.  
Pe hi: 2011. aug. 16.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, szl.
Pc.: Hu nya di Já nos 
Gim ná zi um, 
Szak kép zõ Is ko la, 
Spe ci á lis Szak is ko la, 
Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si
In téz mény, 
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Ne ve lé si Ta nács adó 
és Kol lé gi um  
5800 Me zõ ko vács há za,
Sár me zey End re u. 63.
Pf.: 48.  
Tel.: (68) 550-170 
Fax: (68) 550-179

Kon duk tor– gyógy pe da gó -
gus ta nár 
(oros há zi 
in téz mény egy ség)

Egy sé ges Gyógy pe da gó gi ai
Mód szer ta ni In téz mény, 
Ne ve lé si Ta nács adó és 
Kol lé gi um

Mar tin Já nos Szak kép zõ
Is ko la  
3529 Mis kolc,  
Áfo nyás u. 18.  
Tel.: (46) 562-200  
Fax: (46) 362-012 

Szo ma to pe da gó gus    

Kon duk tor 

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

ÁEI: 2011. szept. 1.  
Pbhi: 2011. jún. 15.  
Pe hi: 2011. jún. 25.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.  
Pc.: Mar tin Já nos 
Szak kép zõ Is ko la  
f.: Lé nárt György né 
igaz ga ttó

Sa jó bá bo nyi ÁMK  
De ák Fe renc 
Ál ta lá nos Is ko la  
3792 Sa jó bá bony,  
Is ko la tér 1.  
Tel.: (46) 549-583  
Fax: (46) 549-584  

Ma te ma ti ka– bár mely 
sza kos ta nár  
(ha tá ro zat lan idõ re) 

Fõ is ko lai v.  
Elõny: ma te ma ti ka-ének
szak. 

ÁEI: 2011. aug. 22.  
Pbhi: a meg je le nés tõl szá mí -
tott 30 nap.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
om., b., szak mai ön.

Ke res ke del mi, Ven dég lá tó
és Ide gen for gal mi 
Szak kö zép- és Szak is ko la  
2800 Ta ta bá nya,  
Kós Ká roly út 17.  
Tel.: (34) 317-077 

Ének-ze ne sza kos ta nár
(rész mun ka idõs)     
Bi o ló gia sza kos ta nár
(rész mun ka idõs)     
Ké mia sza kos ta nár  
(rész mun ka idõs)

Egye te mi vagy szak irá nyú 
fõ is ko lai ta ná ri v., 
3–5 év szgy.    
Egye te mi ta ná ri v., 
3–5 év szgy.

ÁEI: 2011. aug. 22.  
Pbhi: 2011. júl. 15.  
Pe hi: 2011. aug. 3.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.  
Pc.: Sza lai Im re 
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

Mar tin Já nos Szak kép zõ
Is ko la  
3529 Mis kolc,  
Áfo nyás u. 18.  
Tel.: (46) 562-200
Fax: (46) 362-012

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

ÁEI: 2011. szept. 1.  
Pbhi: 2011. jún. 15.  
Pe hi: 2011. jún. 25.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.  
Pc.: Mar tin Já nos 
Szak kép zõ Is ko la  
f.: Lé nárt György né 
igaz ga tó

Rá kó czi Úti Óvo da  
8000 Szé kes fe hér vár,  
Rá kó czi u. 30.  
Tel.: (22) 312-386  
E-ma il: ve ze to.ra ko czi o -
vi@hu man szolg.hu

Daj ka Kö zép fo kú ké pe sí tés, daj -
ka kép zõ, gyer me kek el lá -
tá sá ban szer zett leg alább
1–3 év szgy. 

Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.
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Ke res ke del mi, Ven dég lá tó
és Ide gen for gal mi 
Szak kö zép- és Szak is ko la
2800 Ta ta bá nya,  
Kós Ká roly út 17.  
Tel.: (34) 317-077 

Ven dég lá tó szak ok ta tó:
pin cér és/vagy cuk rász
és/vagy sza kács  
(ha tá ro zott idõ re, 
rész mun ka idõs)          

Gya kor la ti ok ta tás ve ze tõ
(tel jes mun ka idõ) 

3–5 év szgy., egye tem
vagy szak irá nyú fel sõ fo kú 
szak ok ta tói vagy ven dég -
lá tó üzem gaz dász v.          

Egye te mi vagy szak irá nyú 
fõ is ko lai v. ke res ke de lem
vagy ven dég lá tás szak -
irány ban, 3–5 év szgy.

ÁEI: 2011. aug. 22.  
Pbhi: 2011. júl. 15.  
Pe hi: 2011. aug. 3.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint,
étkh. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
om., b., rész le tes szak mai
ön.
Pc.: Sza lai Im re igaz ga tó  
f.: Var ga Im ré né 
igaz ga tó he lyet tes    

ÁEI: 2011. szept. 1.  
Pbhi: 2011. júl. 15.  
Pe hi: 2011. aug. 3.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint,
étkh.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
om., b., rész le tes szak mai
ön.  
Pc.: Sza lai Im re 
igaz ga tó  
f.: Var ga Im ré né 
igaz ga tó he lyet tes

  Pá lyá za ti fel hí vás kul tu rá lis in téz mények ve ze tõi és más alkalmazotti ál lás he lyének 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 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
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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

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

Aj ka Vá ros Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te  
8400 Aj ka,  
Sza bad ság tér 12.  
Tel.: (88) 521-102  
Fax: (88) 212-794

Nagy Lász ló 
Vá ro si Könyv tár és 
Sza bad idõ Köz pont  
8400 Aj ka,  
Sza bad ság tér 13.  
In téz mény ve ze tõ   

Lf.: kö zös sé gi-mû ve lõ dé si
te vé keny ség, könyv tá ri 
te vé keny ség, spe ci á lis if jú -
sá gi fel ada tok, szó ra koz ta -
tá si kul tu rá lis te vé keny ség,
ver seny- és él sport ke re té -
be tar to zó te vé keny ség,
di ák sport tal kap cso la tos
te vé keny ség, ön kor mány -
za ti sport ren dez vé nyek és
egyéb sport te vé keny ség,
üdül te té si, tá bo roz ta tá si 
te vé keny ség, mú ze u mi 
te vé keny ség, ki ál lí tá sok
szer ve zé se.

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,
vagy szak irá nyú könyv tá -
ro si egye te mi v. és szak -
kép zett ség, az 1/2000. 
(I. 14.) NKÖM ren de let
sze rin ti akk re di tált ve ze -
té si-szer ve zé si kép zett ség, 
leg alább 5 év szgy. az 
in téz mény alap te vé keny -
sé gé nek meg fe le lõ jog vi -
szony ban, szak irá nyú te -
rü le ten szer zett vgy., ki -
emel ke dõ szak mai 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. 

ÁEI: 2012. jan. 1.  
A meg bí zás 5 év re szól.
Pbhi: 2011. szept. 30.  
Pe hi: a pá lyá za to kat a kép vi -
se lõ-tes tü let a be nyúj tá si 
ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 
30 na pon be lül bí rál ja el.
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., vpr., fej lesz tés re vo nat -
ko zó prog ram, rész le tes,
fény kép pel el lá tott szak mai
ön., nyi lat ko zat a va gyon -
nyi lat ko zat-té te li kö te le zett -
ség vál la lá sá ról, 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, 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.: Schwartz Bé la 
pol gár mes ter  
f.: tel.: (88) 521-136, 
il let ve sze mé lye sen az 
in téz mény ben.

Pál mo nos to ra Köz ség 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te  
6112 Pál mo nos to ra,  
Pos ta u. 10.  
Tel.: (76) 593-604,  
(76) 369-570 

Köz sé gi Könyv tár  
6112 Pál mo nos to ra,  
Pe tõ fi u. 87. 
Könyv tár ve ze tõ  
(rész mun ka idõ ben)

Szak irá nyú fel sõ fo kú
szak kép zett ség, leg alább
3 év szgy.  Elõny: szá mí -
tó gé pes is me ret. 

ÁEI: 2011. júl. 9.  
A meg bí zás 2016. júl. 9-ig,
5 év re szól.  
Pbhi: az Ok ta tá si és Kul tu rá -
lis Köz löny ben va ló meg je -
le nést kö ve tõ 15 na pon 
be lül. 
Jut ta tás: ill., vp. Kjt. sze rint.
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A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
kép zett sé get iga zo ló ok irat
vagy an nak hi te les má so la -
ta,b., rész le tes szak mai ön. 
A pá lyá za tot 3 pél dány ban,
zárt bo rí ték ban kell 
be nyúj ta ni.  
Pc.: Rá di né Gé mes Il di kó
pol gár mes ter 

Köz le mény bé lyeg zõ ér vény te le ní té sé rõl

Az Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem Böl csé szet tu do má nyi Kar Tá vol-Ke le ti In té zet I. sor szá mú kör bé lyeg zõ je
elveszett, használata

2011. áp ri lis 20-tól ér vény te len.

Isa sze gi Fe renc s. k.,
ELTE Mû sza ki és Üze mel te té si Igaz ga tó ság 

Üze mel te té si Osz tály

A Ke res ke del mi, Ide gen for gal mi és Ven dég lá tó ipa ri Ala pít vá nyi Is ko la köz le mé nye
bi zo nyít vá nyok ér vény te le ní té sé rõl

A. Tü. 560-as érett sé gi bi zo nyít vány 

P16G 044226-044250-ig 25 db
P16G 044155-044157-ig   3 db
P16G 044222-044224-ig   3 db

A. Tü. 570-es OKJ bi zo nyít vány

PTI 301726-301750 25 db

2011. áp ri lis 1-jé tõl ér vény te len.

Sram kó né Kis Mag dol na s. k.,
igaz ga tó

Ke res ke del mi, Ide gen for gal mi és Ven dég lá tó ipa ri 
Ala pít vá nyi Is ko la (1147 Bu da pest, Te le pes u. 22.)
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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

A Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té ri um köz le mé nye
az ala pí tá si és in dí tá si en ge délyt ka pott könyv tá ri és mu ze o ló gi ai kép zé si prog ra mok ról

A 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 4. § (2) be kez dé se alap ján e köz le mény mel lék le te ként köz zé tesszük a Nem ze ti Erõ for -
rás Mi nisz té ri um Könyv tá ri és Mu ze o ló gi ai Akk re di tá ci ós Szak bi zott ság át ól ala pí tá si és in dí tá si en ge délyt ka pott kép -
zé si prog ra mo kat.

A táb lá za tok tar tal maz zák a kép zés ne vét, en ge dé lyé nek ér vé nyes sé gét, a kép zés óra szá mát, a kép zés ala pí tó ját, cí -
mét, al ko tó ját, egyéb in for má ci ó kat, a szük sé ges is ko lai vég zett sé get, a kép zés in dí tó ját, a kép zés he lyét, másutt indít-e
képzést, a képzés díját.

Ala pí tá si en ge délyt ka pott könyv tá ri kép zé si prog ra mok

A kép zés ne ve, en ge dé lyé nek
ér vé nyes sé ge

A kép zés
óra szá ma

A kép zés ala pí tó ja Cí me A kép zés al ko tó ja
In for má ció (cím, tel., fax,

e ma il)

Fel ké szü lés a kü lön bö zõ
fel hasz ná lói
cél cso por tok
ol va sás fej lesz té sé re

2016. feb ru ár 24.

60 Könyv tá ri
In té zet

1827 Bu da pest
Bu da vá ri 
Pa lo ta 
F. épü let

Pé ter fi Ri ta, Vid ra 
Sza bó Fe renc

dr. Han go di Ág nes
Könyv tá ri In té zet
1827 Bu da pest
Bu da vá ri Pa lo ta F. ép.
T.: 224-3821
Fax: 375-9984
E-ma il:
han go di@oszk.hu

Fel ké szü lés a kor sze rû
hasz ná ló kép zés re

2016. feb ru ár 24.

60 Könyv tá ri
In té zet

1827 Bu da pest
Bu da vá ri 
Pa lo ta 
F. épü let

Pa y er Bar ba ra dr. Han go di Ág nes
Könyv tá ri In té zet
1827 Bu da pest
Bu da vá ri Pa lo ta F. ép.
T.: 224-3821
Fax: 375-9984
E-ma il: 
han go di@oszk.hu

Kul tu rá lis és köz hasz nú
tar tal mak in ter ne tes
meg je le ní té se könyv tá ri
kör nye zet ben

2016. feb ru ár 24.

60 Könyv tá ri
In té zet

1827 Bu da pest
Bu da vá ri 
Pa lo ta F. épü let

Pa y er Bar ba ra dr. Han go di Ág nes

Könyv tá ri In té zet
1827 Bu da pest
Bu da vá ri Pa lo ta F. ép.
T.: 224-3821
Fax: 375-9984
E-ma il: 
han go di@oszk.hu
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Indí tá si en ge délyt ka pott könyv tá ri kép zé si prog ra mok

A kép zés 
ne ve, 

en ge dé lyé nek

ér vé nyes sé ge

A kép zés

óra száma

Is ko lai
vég zett ség

A kép zés 
in dí tó ja

A kép zés he lye
Má sutt 
in dít-e 
kép zést

A kép zés
dí ja

In for má ció (cím, tel.,
fax, e ma il)

Fel ké szü lés a 
kü lön bö zõ fel -
hasz ná lói 
cél cso por tok 
ol va sás fej lesz té -
sé re

2016. feb ru ár 24.

60 k/f 
szak ké pe sí tés

Könyv tá ri In té zet
1827 Bu da pest 
Bu da vá ri Pa lo ta 
F. épü let

Könyv tá ri 
In té zet
1827 Bu da pest
Bu da vá ri 
Pa lo ta F. épü let

Könyv tá ri
In té zet

50000 dr. Han go di Ág nes
Könyv tá ri In té zet
1827 Bu da pest
Bu da vá ri Pa lo ta
F. ép.
T.: 224-3821
Fax: 375-9984

E-ma il: 
hangodi@oszk.hu

Fel ké szü lés a kor -
sze rû hasz ná ló -
kép zés re

2016. feb ru ár 24.

60 f,
k/f
szak ké pe sí tés

Könyv tá ri In té zet
1827 Bu da pest 
Bu da vá ri Pa lo ta 
F. épü let

Könyv tá ri In té zet
1827 Bu da pest
Bu da vá ri Pa lo ta 
F. épü let

Könyv tá ri
In té zet

50000 dr. Han go di Ág nes
Könyv tá ri In té zet
1827 Bu da pest 
Bu da vá ri Pa lo ta 
F. ép.
T.: 224-3821
Fax: 375-9984

E-ma il:
hangodi@oszk.hu

Kul tu rá lis és köz -
hasz nú tar tal mak
in ter ne tes meg je -
le ní té se könyv tá ri 
kör nye zet ben

2016. feb ru ár 24.

60 /f 
szak kép zett ség, 
Win dows ope -
rá ci ós rend szer 
hasz ná la ta,
szö veg szer -
kesz té si és 
in ter ne tes és
html is me re tek

Könyv tá ri In té zet
1827 Bu da pest 
Bu da vá ri Pa lo ta 
F. épü let

Könyv tá ri In té zet
1827 Bu da pest
Bu da vá ri Pa lo ta 
F. épü let

Könyv tá ri
In té zet

50000 dr. Han go di Ág nes
Könyv tá ri In té zet
1827 Bu da pest 
Bu da vá ri Pa lo ta 
F. ép.
T.: 224-3821
Fax: 375-9984

E-ma il:
hangodi@oszk.hu
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Ala pí tá si en ge délyt ka pott mu ze o ló gi ai kép zé si programok

A kép zés ne ve,
en ge dé lyé nek ér vé nyes sé ge

A kép zés 
óra szá ma

A kép zés ala pí tó ja
Cí me A kép zés al ko tó ja In for má ció (cím, tel., fax, e-ma il)

Is ko la ba rát mú ze u mi
kör nye zet

2016. feb ru ár 24.

30 Sza bad té ri Nép raj zi 
Mú ze um – Mú ze u mi
Ok ta tá si és Kép zé si
Köz pont 

2000 Szent end re 
Szta ra vo dai út

Kál dy Má ria Kál dy Má ria
Sza bad té ri Nép raj zi Mú ze um –
Mú ze u mi Ok ta tá si és Kép zé si
Köz pont
2000 Szent end re Szta ra vo dai út
Tel.: (26) 502-530

E-ma il: kal dym@gma il.com

Mú ze u mi kom mu ni ká ció 
az ok ta tás szol gá la tá ban

2016. feb ru ár 24.

60 Sza bad té ri Nép raj zi
Mú ze um – Mú ze u mi
Ok ta tá si és Kép zé si
Köz pont 

2000 Szent end re 
Szta ra vo dai út

Dr. Be recz ki
Ibo lya, 
Kál dy Má ria

Vá ri Csil la
Sza bad té ri Nép raj zi Mú ze um –
Mú ze u mi Ok ta tá si és Kép zé si
Köz pont
2000 Szent end re Szta ra vo dai út
Tel.:  (26) 502-586
Fax: (26) 502-502

E-ma il: va ri.csil la@sznm.hu

Há ló za to so dás és együtt -
mû kö dés az is ko lán kí vü -
li szer ve zett ta nu lás ban

2016. feb ru ár 24.

30 Sza bad té ri Nép raj zi 
Mú ze um – Mú ze u mi 
Ok ta tá si és Kép zé si 
Köz pont 

2000 Szent end re 
Szta ra vo dai út

Dr. Be recz ki
Ibo lya, 
Kál dy Má ria

Vá ri Csil la
Sza bad té ri Nép raj zi Mú ze um –
Mú ze u mi Ok ta tá si és Kép zé si
Köz pont
2000 Szent end re Szta ra vo dai út
Tel.:  (26) 502-586
Fax: (26) 502-502

E-ma il: va ri.csil la@sznm.hu

Be ve ze tés a mú ze um pe -
da gó gi á ba

2016. feb ru ár 24.

30 Ma gyar 
Ter mé szet tu do má nyi
Mú ze um

1088 Bu da pest
Ba ross u. 13.

Dr. Vá sár he lyi
Ta más

Dr. Vá sár he lyi Ta más
Ma gyar Ter mé szet tu do má nyi 
Mú ze um
1088 Bu da pest Ba ross u. 13.
Tel.: 210-1075/5028

E-ma il: va sar he lyi@mttm.hu

Ter mé szet tu do má nyos
mú ze um pe da gó gia

2016. feb ru ár 24.

30 Ma gyar 
Ter mé szet tu do má nyi
Mú ze um

1088 Bu da pest
Ba ross u. 13.

Dr. Vá sár he lyi
Ta más

Dr. Vá sár he lyi Ta más
Ma gyar Ter mé szet tu do má nyi 
Mú ze um
1088 Bu da pest Ba ross u. 13.
Tel.: 210-1075/5028

E-ma il: va sar he lyi@mttm.hu
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In dí tá si en ge délyt ka pott mu ze o ló gi ai kép zé si programok

A kép zés ne ve
A kép zés 
óra szá ma

Is ko lai
vég zettség

A kép zés in dí tó ja A kép zés he lye
Má sutt
in dít-e
kép zést

A kép zés 
dí ja

 (Ft/fõ)

In for má ció (cím, tel., fax,
e-ma il)

Is ko la ba rát 
mú ze u mi kör nye zet

2016. feb ru ár 24.

30 f Sza bad té ri Nép raj zi 
Mú ze um – 
Mú ze u mi Ok ta tá si
és Kép zé si 
Köz pont 
(2000 Szent end re
Szta ra vo dai út)

Sza bad té ri Nép raj zi 
Mú ze um – 
Mú ze u mi Ok ta tá si
és Kép zé si Köz pont
(2000 Szent end re 
Szta ra vo dai út)

nem 55000 Kál dy Má ria
Sza bad té ri Nép raj zi
Mú ze um – Mú ze u mi
Ok ta tá si és Kép zé si
Köz pont
2000 Szent end re 
Szta ra vo dai út
Tel.: (26) 502-530
E-ma il: 

kal dym@gma il.com

Mú ze u mi 
kom mu ni ká ció
az ok ta tás 
szol gá la tá ban

2016. feb ru ár 24.

60 f Sza bad té ri Nép raj zi 
Mú ze um – 
Mú ze u mi Ok ta tá si
és Kép zé si 
Köz pont 
(2000 Szent end re
Szta ra vo dai út)

Sza bad té ri Nép raj zi 
Mú ze um – 
Mú ze u mi 
Ok ta tá si és Kép zé si 
Köz pont 
(2000 Szent end re 
Szta ra vo dai út)

nem 125000 Vá ri Csil la
Sza bad té ri Nép raj zi
Mú ze um – Mú ze u mi
Ok ta tá si és Kép zé si
Köz pont
2000 Szent end re 
Szta ra vo dai út
Tel.: (26) 502-586
Fax: (26) 502-502
E-ma il: 

va ri.csil la@sznm.hu

Há ló za to so dás és
együtt mû kö dés az
is ko lán kí vü li szer -
ve zett ta nu lás ban

2016. feb ru ár 24.

30 f Sza bad té ri Nép raj zi 
Mú ze um – 
Mú ze u mi Ok ta tá si
és Kép zé si Köz -
pont (2000 Szent -
end re Szta ra vo dai
út)

Sza bad té ri Nép raj zi 
Mú ze um – 
Mú ze u mi Ok ta tá si
és Kép zé si Köz pont 
(2000 Szent end re
Szta ra vo dai út)

nem 68000 Vá ri Csil la
Sza bad té ri Nép raj zi
Mú ze um – Mú ze u mi
Ok ta tá si és Kép zé si
Köz pont
2000 Szent end re 
Szta ra vo dai út
Tel.: (26) 502-586
Fax: (26) 502-502
E-ma il: 

va ri.csil la@sznm.hu

Be ve ze tés a 
mú ze um-
pe da gó gi á ba

2016. feb ru ár 24.

30 f Ma gyar Ter mé szet -
tu do má nyi 
Mú ze um
(1088 Bu da pest
Ba ross u. 13.)

Ma gyar Ter mé szet -
tu do má nyi 
Mú ze um
(1083 Bu da pest Lu -
do vi ka tér 2–6.)

nem 30000 Dr. Vá sár he lyi Ta más
Ma gyar Ter mé szet tu do -
má nyi Mú ze um
1088 Bu da pest 
Ba ross u. 13.
Tel.: 210-1075/5028
E-ma il: 

va sar he lyi@mttm.hu

Ter mé szet tu do má -
nyos mú ze um-
pe da gó gia

2016. feb ru ár 24.

30 f Ma gyar Ter mé szet -
tu do má nyi 
Mú ze um
(1088 Bu da pest
Ba ross u. 13.)

Ma gyar Ter mé szet -
tu do má nyi 
Mú ze um
(1083 Bu da pest 
Lu do vi ka tér 2–6.)

nem 30000 Dr. Vá sár he lyi Ta más
Ma gyar 
Ter mé szet tu do má nyi
Mú ze um
1088 Bu da pest 
Ba ross u. 13.
Tel.: 210-1075/5028
e-ma il: 

va sar he lyi@mttm.hu

Ham mers te in Ju dit s. k.,
kul túr po li ti ká ért fe le lõs he lyet tes ál lam tit kár
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Köz le mény

A Nem ze ti Mé dia- és Hír köz lé si Ha tó ság Mé dia ta ná csa (a to váb bi ak ban: Mé dia ta nács) a mé dia szol gál ta tá sok ról és a
tö meg kom mu ni ká ci ó ról szó ló 2010. évi CLXXXV. szá mú tör vény (a to váb bi ak ban: Mttv.) 137. §-ának (1) be kez dé se,
az Eu ró pai Bi zott ság nak az EK Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a cse kély össze gû (de mi ni mis) tá mo ga tá sok ra va ló al kal -
ma zá sá ról szó ló 2006. de cem ber 15-i 1998/2006/EK bi zott sá gi ren de let (HL L 379/5. 2006. 12. 28.) 2. cik ke, il let ve az
Mttv. 137. §-a (3) be kez dé sé nek meg fe le lõ en a Mé dia ta nács 112/2011. (I. 19.) szá mú határozatával jóváhagyott
Általános Pályázati Feltételekben (ÁPF) rögzítettek alap ján

pá lyá za ti fel hí vást bo csát ki

kö zös sé gi, nem nye re ség ér de kelt mû sor szol gál ta tó nak vagy köz mû sor-szol gál ta tó nak mi nõ sü lõ
li ne á ris mé dia szol gál ta tók mû sza ki fej lesz té sé nek 2011. évi tá mo ga tá sá ra (KMUSZ2011).

A pá lyá za ti el já rás cél ja a kö zös sé gi, nem nye re ség ér de kelt mû sor szol gál ta tó nak vagy köz mû sor-szol gál ta tó nak mi -
nõ sü lõ li ne á ris mé dia szol gál ta tók fo lya ma tos, szín vo na las és mi nõ sé gi mû kö dé sét biz to sí tó és / vagy a ké sõb bi di gi tá lis
át ál lá sát elõ se gí tõ, il let ve ah hoz szer ve sen igazodó stúdiótechnikai háttér kialakításának támogatása.

A je len el já rás ban az el sõ be adá si ha tár nap 2011. jú ni us 20-a, a má so dik és to váb bi for du lók be adá si ha tár nap jai
tárgy hó 20-a.

Fel hív juk a Pá lyá zók fi gyel mét, hogy az Alap a pá lyá za to kat fo lya ma to san, min den hé ten ked den, szer dán és csü tör -
tö kön 9 és 16 óra kö zött elõ ze tes be je lent ke zés alap ján fo gad ja. Az Alap egy na pon leg fel jebb 20 da rab pályázat átvételét 
vállalja.

Az Alap a pá lyá za to(ka)t az aláb bi ak sze rin ti he lye(ke)n fo gad ja:
1. for du ló ban: 1052 Bu da pest, Vá ci ut ca 16/B. – IV. eme let (Fon ta na Iro da ház),
2. for du ló tól: 1088 Bu da pest, Pol lack Mi hály tér 10. – föld szint (Ma gyar Rá dió Pol lack Mi hály té ri épü let).

A pá lyá za ti fel hí vás, a pá lyá za ti ké re lem és mel lék le te ik át ve he tõk a Mé dia szol gál ta tás-tá mo ga tó és Va gyon ke ze lõ
Alap nál a fen ti cí me ken (te le fon: 327-2020) hét fõ tõl csü tör tö kig 9 és 16, pén te ken 9 és 14 óra kö zött va la mint meg ta lál -
ha tók a Mé dia szol gál ta tás-tá mo ga tó és Vagyonkezelõ Alap honlapján (http://www.mtva.hu).

Fel hí vás ta nul má nyi ver seny re

A Dr. Nagy B. Jó zsef Mû ve lõ dés tör té ne ti Köz hasz nú Ala pít vány a má so dik or szá gos kö zép is ko lai mû ve lõ dés tör té ne -
ti ta nul má nyi ver seny re in vi tál ja az or szág va la mennyi középiskolájának diákját.

A Dr. Nagy B. Jó zsef Or szá gos Kö zép is ko lai Mû ve lõ dés tör té ne ti Ta nul má nyi Ver seny cél ja: Dr. Nagy B. Jó zsef
(1941-2009), a Xán tus Já nos Ide gen for gal mi Gya kor ló Kö zép is ko la  ala pí tó igaz ga tó ja em lé ké nek mél tó meg õr zé se és a
vál lal ko zó kedvû diákok ismereteinek gazdagítása.

Té ma: A ta nul má nyi ver seny fel ada ta in ke resz tül be kell mu tat ni a mû ve lõ dés tör té net kap cso la tát a tu riz mus sal az
ide gen for gal mi értékek tükrében.

A ta nul má nyi ver seny két for du lós:

El sõ for du ló, le ve le zõ jel le gû, in ter ne tes kap cso lat tal bo nyo lí tott fel adat la pos ver seny: min den re giszt rált kö zép is ko la 
rész vé te lé vel 3 fõs csapat + 1 fõ tartalék.

Idõ pont ja: 2011. no vem ber 24. 

1256 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 12. szám



Má so dik for du ló, a dön tõ, szó be li be szá mo ló és egy gya kor la ti fel adat meg ol dá sa az elõ re meg adott té má ban. A dön -
tõ ben az a 6 csa pat vesz részt, akik az el sõ for du ló ban a leg jobb ered ményt ér ték el.

Idõ pont ja: 2012. már ci us 19. 

A Dr. Nagy B. Jó zsef Or szá gos Kö zép is ko lai Mû ve lõ dés tör té ne ti Ta nul má nyi Ver seny 2011. szep tem ber 1-jén
 kezdõdik.

A ver seny elekt ro ni kus úton ke rül az ér dek lõ dõk elé a „www.nbjem lek ver seny.hu” hon la pon.

A kö zép is ko lák je lent ke zé sét vár ják az ala pí tók a Dr. Nagy B. Jó zsef Mû ve lõ dés tör té ne ti Köz hasz nú Ala pít vány
nagy.nor bert@nagy iro da.hu e-ma il cí mén, vagy a 06-20-9714386 és 06-20-475 5543 számú telefonokon.

 A Dr. Nagy B. Jó zsef Mû ve lõ dés tör té ne ti Köz hasz nú Ala pít vány Ku ra tó ri u ma
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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

Bú csú szent lász ló, 
Ne mes he tés, 
Ne mes sán dor há za, 
Ne messzen tand rás 
Köz sé gi Ön kor mány za tok
Kép vi se lõ-tes tü le tei

Bú csú szent lász lói Nap kö zi 
Ott ho nos Óvo da
Óvo da ve ze tõ

Szak irá nyú fel sõ fo kú
is ko lai v. és szak kép zett -
ség, leg alább 5 év szgy.,
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.

ÁEI: 2011. aug. 22.
A meg bí zás 2016. 
aug. 21-ig, 5 év re szól. 
Pbhi: 2011. júl. 1. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
rész le tes szak mai ön., vpr. a
szak mai hely zet elem zés re 

1258 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 12. szám

1 Fel hív juk tisz telt hir de tõ ink fi gyel mét, hogy azo kat a ne ve lé si-ok ta tá si 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

8925 Bú csú szent lász ló, 
Pe tõ fi u. 17. 
Tel./fax: (92) 562-020, 
(92) 562-021

épü lõ fej lesz té si el kép ze lés -
sel, fel sõ fo kú vég zett sé get,
kép zett sé get iga zo ló om., 
b., vagy mun kál ta tói iga zo -
lás, ha je len le gi mun ka kö re 
er köl csi bi zo nyít vány hoz
kö tött, adat vé del mi 
nyi lat ko zat. 
Pc.: Kör jegy zõ ség

Bu da pest Fõ vá ros 
X. Ke rü let, Kõ bá nyai 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te
1102 Bu da pest, 
Szent Lász ló tér 29.

Zsi vaj Óvo da 
1105 Bu da pest, 
Zsi vaj u. 1–3. 
Óvo da ve ze tõ 
(tel jes mun ka idõ)

Lf.: az óvo da szak sze rû 
és tör vé nyes mû köd te té se,
ta ka ré kos gaz dál ko dás,
mun kál ta tói jo gok gya kor -
lá sa, 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.

Fel sõ fo kú ké pe sí tés, 
óvo da pe da gó gus v., 
leg alább 5 év óvo da 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, pe da gó gus szak -
vizs ga, szgy. a Kö zokt.tv.
18. §-a sze rint, ma gyar 
ál lam pol gár ság, bün tet len
elõ élet, cse lek võ ké pes ség.

ÁEI: 2011. aug. 26. 
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. 14. 
Pe hi: 2011. aug. 25. 
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: az in téz mé nyi 
vé le mé nye zés után a 
Kul tu rá lis, Ok ta tá si és Sport 
Bi zott ság sze mé lye sen is
meg hall gat ja a pá lyá zó kat.
A bi zott ság ja vas la tá ra a
vég le ges 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:
a jog sza bály ban meg ha tá ro -
zot tak sze rin ti leg alább 5 év
szgy-t iga zo ló szak mai ön.,
b. (ere de ti), vég zett sé get iga -
zo ló om., 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 3 pél dány ban,
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:
K/30393/2011/II., va la mint
a mun ka kör meg ne ve zé sét:
óvo da ve ze tõ.
Pc.: Bu da pest Fõ vá ros 
X. Ke rü let, Kõ bá nyai
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te
Pol gár mes te ri Hi va tal 
ok ta tá si és köz mû ve lõ dé si
ügye kért fe le lõs szer ve ze ti
egy sé ge
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1 2 3 4

f.: Eh ren ber ger Krisz ti na 
Tel.: (1) 433-8330 
www.ko ba nya.hu 
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja: 2011.
má jus 

Csány Köz ség 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te
3015 Csány, 
Kos suth út 2. 
Tel./fax: (37) 357-001

Csá nyi Nap kö zi Ott ho nos
Óvo da
3015 Csány, 
Ma lom út 1. 
Óvo da ve ze tõ 
(tel jes mun ka idõ) 

Lf.: az in téz mény szak sze -
rû és tör vé nyes mû köd te té -
se, ta ka ré kos gaz dál ko dás,
mun kál ta tói jo gok gya kor -
lá sa és dön tés ho za tal 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. 

Fõ is ko lai szin tû óvo da pe -
da gó gu si v., pe da gó gus
szak vizs ga, ne ve lé si-ok ta -
tá si in téz mény ben óvo da -
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 óvo da pe da gó gus
mun ka kör ben tör té nõ, 
ha tá ro zat lan idõ re szó ló
al kal ma zás, 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,
leg alább 5 év óvo da pe da -
gó gus mun ka kör ben szer -
zett szgy.
Elv árt kom pe ten ci ák:
óvo da ve ze tõ mun ka kör -
ben el töl tött szak mai 
ta pasz ta lat.

ÁEI: 2011. aug. 15. 
A meg bí zás 2016. aug. 15-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 na pon be lül (2011.
jún. 15.). 
Pe hi: a 30 na pos vé le mé nye -
zé si ha tár idõ le jár tát kö ve tõ
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., vpr., b., vég -
zett sé get iga zo ló hi te les om., 
adat vé del mi nyi lat ko zat. 
A pá lyá za tot 3 pél dány ban
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: Csá nyi Nap kö zi
Ott ho nos Óvo da 
óvo da ve ze tõi pá lyá zat. 
Pc.: Csány Köz ség 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te

Deb re ce ni Egye tem 
4032 Deb re cen, 
Egye tem tér 1. 
Tel.: (52) 412-060
Fax: (52) 416-490

Deb re ce ni Egye tem
Gya kor ló Óvo dá ja 
4220 Haj dú bö ször mény, 
Dé sány I. u. 1–9. 
Óvo da ve ze tõ 

Óvo da pe da gó gus kép zett -
ség, pe da gó gus szak vizs -
ga, 5 év szgy., vgy., iga -
zolt an gol vagy né met
nyel vi ta nul má nyok, az
egye tem mel ha tá ro zat lan
idõ re szó ló köz al kal ma -
zot ti jog vi szony 
fenn ál lá sa.
Elõny: 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: 2011. aug. 15. 
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: „Az egyes
mun ka kö rök be töl té sé vel
kap cso la tos sza bá lyok a 
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pá lyáz ta tás ról és egyéb fog -
lal koz ta tá si sza bá lyok ról”
cí mû egye te mi sza bály zat
sze rint. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, 
va la mint SzMSz alap ján.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
fény ké pes szak mai ön., 
vég zett sé get és kép zett sé get
iga zo ló om., nyelv vizs -
ga/nyel vi ta nul má nyo kat
iga zo ló om., vpr., 
adat vé del mi nyi lat ko zat. 
A pá lyá za tot 2 pél dány ban,
pos tai úton kell be nyúj ta ni. 
Pc.: Deb re ce ni Egye tem
Gyer mek ne ve lé si és 
Fel nõtt kép zé si Kar

Em pá tia az Óvo dás ko rú
Gyer me ke kért Ala pít vány
Ku ra tó ri u ma
4032 Deb re cen, 
Egye tem tér 1. 
Tel.: (52) 512-966 
Fax: (52) 512-965 

Em pá tia az Óvo dás ko rú
Gyer me ke kért Ala pít vá nyi 
Óvo da
4028 Deb re cen, 
Bes se nyei u. 7. 
Óvo da ve ze tõ 

Fel sõ fo kú szak irá nyú v.,
leg alább 5 év szgy., ve ze -
tõ óvo da pe da gó gu si szak -
vizs ga.

ÁEI: 2011. aug. 1. 
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig, 
5 év re szól. 
Pbhi: 2011. a pá lyá zat meg -
je le né sét kö ve tõ 30. nap. 
Pe hi: 2011. júl. 29. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
ön., om., vpr. 
Pc.: Prof. Dr. Ga ál Ist ván
el nök, rek tor he lyet tes 

Fel sõ pa kony Köz ség 
Ön kor mány za ta 
2363 Fel sõ pa kony, 
Pe tõ fi S. u. 9. 
Tel.: (29) 317-131 
Fax: (29) 317-285 

Me se vár Nap kö zi 
Ott ho nos Óvo da 
2363 Fel sõ pa kony, 
Zrí nyi Mik lós u. 36. 
Óvo da ve ze tõ 
(tel jes mun ka idõ) 

Fõ is ko la, szak irá nyú fel -
sõ fo kú is ko la v., pe da gó -
gus szak vizs ga, leg alább
3-5 év köz ok ta tá si in téz -
mény ben in téz mény ve ze -
tõi mun ka kör ben szer zett
vgy., 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 1 év re szól. 
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony. 
Pbhi: 2011. jún. 16. 
Pe hi: 2011. júl. 25.
ko zat.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a be nyúj tott
pá lyá za to kat a kép vi se lõ-tes -
tü let tag jai kö zül meg vá lasz -
tott bi zott ság köz ok ta tá si
szak ér tõ be vo ná sá val vé le -
mé nye zi. A vé le mé nyek bir -
to ká ban, a tes tü le ti ülé sen
va ló sze mé lyes mag hall ga tás 
után dönt a tes tü let.
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 ele me zés re épü lõ 
fej lesz té si el kép ze lés sel,
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b., is ko lai vég zett sé get,
szak vizs gát iga zo ló om.,
adat vé del mi nyi lat 
A pá lyá za tot 1 pél dány ban,
sze mé lye sen vagy pos tai
úton, zárt bo rí ték ban 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:
2692/2011., va la mint a mun -
ka kör meg ne ve zé sét: in téz -
mény ve ze tõ. 
A ki író fenn tart ja ma gá nak a 
jo got ar ra, hogy a pá lyá za tot 
ered mény te len nek nyil vá nít -
sa.
Pc.: Fel sõ pa kony Köz ség
Ön kor mány za ta 

Haj dú szo vát Köz ség 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te 
4212 Haj dú szo vát, 
Hõ sök te re 1. 
Tel.: (52) 559-212 
Fax: (52) 559-209

Haj dú szo vá ti Óvo da 
4212 Haj dú szo vát, 
Hõ sök te re 8. 
Óvo da ve ze tõ 
(tel jes mun ka idõ) 

Lf.: az in téz mény te vé -
keny sé gi kö ré be tar to zó
fel ada tok ve ze tõi irá nyí-
tá sa, kü lö nös te kin tet tel 
a Kö zokt.tv.-ben, az 
MKM ren de let ben, va la -
mint az ál lam ház tar tás ról
szó ló 1992. évi 
XXXVI II. tv.-ben 
és an nak vég re haj tá si 
ren de le té ben fog lal tak ra.

Fõ is ko la, Kö zokt.tv.
17–18. §-a sze rin ti szak -
irá nyú óvo da pe da gó gu si
fel sõ fo kú v., pe da gó gus
szak vizs ga, ma gyar ál -
lam pol gár ság, cse lek võ -
ké pes ség, bün tet len 
elõ élet, 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 óvo da pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy., az in téz mény 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
pe da gó gus mun ka kör ben
lé te sí tett ha tá ro zat lan 
ide jû köz al kal ma zot ti 
jog vi szony, va gyon nyi lat -
ko zat-té te li el já rás 
le foly ta tá sa.
Elõny: vgy.

ÁEI: 2011. szept. 1.
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. 8. 
Pe hi: 2011. júl. 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za to -
kat a kép vi se lõ-tes tü let a 
vé le mé nye zé si ha tár idõt 
kö ve tõ 30. na pot kö ve tõ 
el sõ ülé sén bí rál ja el.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vég zett sé get
igaz ol ló om., b., vpr. a szak -
mai hely zet elem zés re épü lõ
fej lesz té si el kép ze lés sel, 
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:
2054/2011., va la mint a mun -
ka kör meg ne ve zé sét: in téz -
mény ve ze tõ.
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Pc.: Haj dú szo vát Köz ség
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te 
f.: Bak Gé zá né jegy zõ 
Tel.: (52) 559-211 
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja: 2011.
máj. 9. 

Kék cse Köz ség 
Ön kor mány za ta 
4494 Kék cse, 
Fõ út 116–118. 
Tel./fax: (45) 468-001 

Arany La ci 
Mû vé sze ti Óvo da
4494 Kék cse, 
Fõ út 110. 
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, az
irány adó jog sza bá lyok ban
a köz ok ta tá si in téz mény
ve ze tõ je ré szé re meg ha tá -
ro zott fel ada tok el lá tá sa.
Az új in téz mény mû vé sze ti 
prog ram ján ala pu ló bá zis
fel té te lei ki ala kí tá sa.

Fõ is ko la, óvo da pe da gó -
gus mun ka kör be töl té sé -
hez elõ írt fel sõ fo kú v. 
és 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 
szgy., 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 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 és tar tóz ko dás
gya kor lá sá hoz, il let ve be -
ván dor lá si vagy le te le pe -
dé si en ge dély, bün tet len
elõ élet, cse lek võ ké pes ség.
Elõny: 3-5 év vgy., gaz -
da sá gi is me re tek, pá lyá za -
tok le bo nyo lí tá sá ban va ló
jár tas ság.

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. 15. 
Pe hi: 2011. júl. 31. 
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a be ér ke zett
pá lyá za to kat a jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott vé le mé -
nye zé si el já rás le foly ta tá sát
kö ve tõ en a kép vi se lõ-tes tü -
let tes tü le ti ülés ke re té ben
bí rál ja 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:
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 hi te les om., va la -
mint az elõ írt szgy-t iga zo ló
om., b., ko ráb bi mun ka vi -
szo nyok 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, nyi lat ko zat
ar ról, hogy a pá lyá zó 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, adat vé del mi nyi -
lat ko zat.
A pá lyá za tot 1 ere de ti és 
1 má so la ti pél dány ban, pos -
tai úton, aján lott kül de mény -
ként, „Pá lyá zat az Arany 
La ci Mû vé sze ti Óvo da óvo -
da ve ze tõi ál lás he lyé nek be -
töl té sé re” meg je lö lés sel kell
be nyúj ta ni.
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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.
A kép vi se lõ-tes tü let fenn -
tart ja a jo gát, hogy a pá lyá -
za tot ered mény te len nek
nyil vá nít sa. 
Pc., f.: Dr. Deb re czensz ki
Ju li an na jegy zõ

Ko csord Köz ség 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te 
4751 Ko csord, 
Szent I. u. 13. 
Tel.: (44) 500-319

Nap kö zi Ott ho nos Óvo da
4751 Ko csord, 
Ár pád u. 57. 
Óvo da ve ze tõ, óvo da pe da -
gó gus mun ka kör ben 

Lf.: az in téz mény ve ze té -
sé hez, irá nyí tá sá hoz kap -
cso ló dó te vé keny sé gek 
el lá tá sa so rán gya ko rol ja 
a jog sza bá lyok ban és az
in téz mény SzMSz-ében
szá má ra biz to sí tott jog kö -
rö ket.

Óvo da 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, 5 év óvo -
da pe da gó gus mun ka kör -
ben szer zett szgy. 
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 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. 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 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 ülés. 
Jut ta tás: ill., vp. Kjt. sze rint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
vpr. a szak mai hely zet elem -
zés re épü lõ fej lesz té si el kép -
ze lés sel, szak mai ön., vég -
zett sé get, kép zett sé get ta nú -
sí tó ere de ti ok le vél, vagy an -
nak hi te les má so la ta, b., va -
gyon nyi lat ko zat-té te li kö te -
le zett ség tel je sí té sé re vo nat -
ko zó szán dék nyi lat ko zat, a
pá lyá zó nyi lat ko za ta ar ra vo -
nat ko zó an, hogy ve le szem -
ben az 1992. évi XXXI II. tv. 
41. § (2) be kez dé se sze rin ti
össze fér he tet len ség nem áll
fenn, adat vé del mi nyi lat ko -
zat.
A pá lyá za tot írás ban, zárt
bo rí ték ban kell be nyúj ta ni. 
Pc.: Dr. Bar ka szi Sán dor
pol gár mes ter

Sze der kény Köz ség 
Ön kor mány za ta
7751 Sze der kény, 
Kos suth L. u. 1. 
Tel./fax: (69) 354-154

Sze der ké nyi Óvo da 
7751 Sze der kény, 
Pé csi út 38. 
Óvo da ve ze tõ 

Fõ is ko lai szin tû óvo da pe -
da gó gu si v., 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 el já rás le -
foly ta tá sa, ma gyar ál lam -
pol gár ság, bün tet len elõ -
élet.

ÁEI: 2011. aug. 1. 
A meg bí zás 5 év re szól. 
Pbhi: 2011. jún. 16. 
Pe hi: 2011. júl. 15. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
b., is ko lai vég zett sé get iga -
zo ló om., vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ 
fej lesz té si el kép ze lés sel, 
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Elõny: fõ is ko la, köz ok ta -
tás-ve ze tõi, óvo da me ne -
dzser, ve ze tõ óvo da pe da -
gó gus szak vizs ga, B ka te -
gó ri ás jo go sít vány. 

a pá lyá zó nyi lat ko za ta, hogy 
a ma ga sabb ve ze tõ be osz tá -
sá val a Kjt-ben fog lal tak
sze rin ti össze fér he tet len sé ge 
nem áll fenn, adat vé del mi
nyi lat ko zat.
A pá lyá za tot zárt bo rí ték ban
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:
497/2011., va la mint a mun -
ka kör meg ne ve zé sét: óvo da -
ve ze tõ. 
Pc., f.: Her gen rö der Já nos
pol gár mes ter 
Tel.: 06 (20) 433-5710

Vi son ta Köz sé gi 
Ön kor mány zat 
3271 Vi son ta, 
Hõ sök te re 3. 
Tel./fax: (37) 360-086 

Szi vár vány Óvo da 
és Kony ha
3271 Vi son ta, 
Tán csics út 2. 
Óvo da ve ze tõ 
(tel jes mun ka idõ) 

Lf.: ma ga sabb ve ze tõi
(óvo da ve ze tõi) meg bí zás -
sal kap cso la tos fel ada tok
el lá tá sa.

Óvo da pe da gó gu si, vagy
kon duk tor-óvo da pe da gó -
gu si 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., 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, va gyon -
nyi lat ko zat-té te li el já rás
le foly ta tá sa, bün tet len
elõ élet, 18. élet év be töl té -
se, ma gyar ál lam pol gár -
ság. 

ÁEI: 2011. aug. 1. 
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig, 
5 év re szól. 
Pbhi: 2011. jún. 20. 
Pe hi: 2011. júl. 31. 
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a Korm. ren -
de let 5. §-ában le írt vé le mé -
nye zé si el já rás utá ni szó be li
meg hall ga tás utá ni dön tés. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
30 nap nál nem ré geb bi b.,
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 és szak kép zett sé -
get, pe da gó gus szak vizs ga
meg lé tét, szgy-t 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:
549/2011., va la mint a mun -
ka kör meg ne ve zé sét: óvo da -
ve ze tõ
Pc.: Vi son ta Köz sé gi 
Ön kor mány zat 
f.: Szar vas Lász ló 
pol gár mes ter 
Tel.: 06 (30) 693-3311 
www.vi son ta.hu 
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Be kecs Köz ség 
Ön kor mány za ta
3903 Be kecs, 
Hon véd u. 54. 
Tel.: (47) 368-857 
Fax: (47) 368-881

Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si
Köz pont
3903 Be kecs, 
Hon véd u. 79. 
Igaz ga tó 

Lf.: több cé lú in téz mény
Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si
Köz pont in téz mény ve ze tõi 
fel ada ta tok el lá tá sa, II. Rá -
kó czi Fe renc In for ma ti ka
Ma te ma ti ka Ta go za tos 
Ál ta lá nos Is ko la igaz ga tói
fel ada tok el lá tá sa. Ne ve -
lõ-ok ta tó, köz mû ve lõ dé si
mun ka irá nyí tá sa, el len õr -
zé se. 

Szak irá nyú fel sõ fo kú is -
ko lai v., 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. 
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. 
Elõny: ECDL szá mí tó gép
hasz ná lói kép zett ség,
kom pe ten cia ala pú ok ta -
tás ban szer zett gya kor lat.

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: leg ké sõbb a kép vi se -
lõ-tes tü let jú li u si ülé se. 
Jut ta tás: ill., vp. 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, a pá -
lyá zat ban elõ írt kö ve tel mé -
nyek iga zo lá sá ra vo nat ko zó
do ku men tu mok hi te les má -
so la ta. 
A pá lyá za tot sze mé lye sen
vagy pos tai úton, aján lott
kül de mény ként kell be nyúj -
ta ni. 
Pc., f.: Bod nár Já nos né 
jegy zõ

Bes nyõ Köz sé gi 
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te 
2456 Bes nyõ, 
Fõ u. 35. 
Tel./fax: (25) 233-096, 
(25) 233-401

Arany Já nos 
Ál ta lá nos Is ko la 
2456 Bes nyõ, 
Is ko la köz 1. 
Igaz ga tó 

Fõ is ko la, szak irá nyú 
pe da gó gus mun ka kör 
be töl té sé hez szük sé ges
fel sõ fo kú is ko lai v., 
pe da gó gus szak vizs ga, a
szak ké pe sí tés nek meg fe -
le lõ mun ka kör ben szer zett 
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. 

ÁEI: 2011. aug. 15.
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig
szól. 
Pbhi: 2011. jún. 25. 
Pe hi: 2011. aug. 12. 
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.,
om., ko ráb bi mun ka vi szo -
nyok ra vo nat ko zó iga zo lá -
sok, adat vé del mi nyi lat ko -
zat. 
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja: 2011.
máj. 20.

Cell dö mölk Vá ros 
Ön kor mány za ta 
9500 Cell dö mölk, 
Vá ros há za tér 1. 
Tel.: (95) 525-811 
Fax: (95) 420-304

Ber zse nyi Dá ni el 
Gim ná zi um és 
Szak kép zõ Is ko la 
9500 Cell dö mölk, 
Nagy Sán dor tér 13. 
Igaz ga tó 
(tel jes mun ka idõ) 

Egye te mi szin tû ta ná ri 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,
cse lek võ ké pes ség, 

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. 17. 
Pe hi: 2011. júl. 31. 
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Lf.: fe lel a pe da gó gi ai
mun ká ért, az in téz mény
szak sze rû és tör vé nyes
mû kö dé sé ért, to váb bá 
min den olyan fel ada tért,
ame lyet a Kö zokt. tv. 54. § 
(1) be kez dé sé ben meg ha -
tá ro zás ra ke rült. Kép vi se li
az in téz ményt. Fe lel az in -
téz mény költ ség ve té sé nek
vég re haj tá sá ért. Gya ko rol -
ja a mun kál ta tói jo go kat az 
in téz mény al kal ma zot tai
te kin te té ben. 

va gyon nyi lat ko zat-té te li
el já rás le foly ta tá sa. 

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a be ér ke zett
pá lyá za tok – jog sza bály 
sze rin ti – vé le mé nyez te té se.
Elõ ké szí tõ bi zott ság vé le mé -
nyé nek ki ala kí tá sa. 
Kép vi se lõ-tes tü let dön té se. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
vég zett sé get iga zo ló om.,
szgy. iga zo lá sa, vpr., szak -
mai ön., b., nyi lat ko zat a 
pá lyá zat nyílt vagy zárt 
ülé sen tört 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:
C/3275/0/2011., va la mint 
a mun ka kör meg ne ve zé sét:
igaz ga tó. 
Pc.: Cell dö mölk Vá ros 
Ön kor mány za ta 
f.: Tu lok Gab ri el la 
Tel.: (95) 525-816 
www.cell do molk.hu 

Di ós je nõ Köz sé gi 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te
2643 Di ós je nõ, 
Sza bad ság u. 31. 
Tel.: (35) 525-012 
Fax: (35) 525-021

Szent györ gyi Ist ván 
Ál ta lá nos Is ko la és 
Szak is ko la 
2643 Di ós je nõ, 
Kos suth L. út 21.
Igaz ga tó 
(tel jes mun ka idõ)

(rész ben ön ál ló an gaz dál -
ko dó in téz mény)

Fel sõ fo kú ké pe sí tés, 
pe da gó gus, 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., 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.
Elõny: leg alább 1–3 év
vgy.

ÁEI: 2011. aug. 1.
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig
szól. 
Ha tá ro zott ide jû 2011. 
aug. 1–2011. júl. 31-ig tar tó
köz al kal ma zot ti jog vi szony. 
Pbhi: 2011. jún. 13. 
Pe hi: 2011. júl. 31. 
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott vé le mé -
nye zé si ha tár idõk be tar tá sá -
val, a vé le mé nye zés re jo go -
sul tak ál tal ké szí tett jegy zõ -
köny vek be ér ke zé sét, il let ve
az ok ta tá si bi zott ság ülé sét
kö ve tõ tes tü le ti ülés. 
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, szak ké pe sí tést iga zo ló
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hi te les om., b.
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:
69/2011., va la mint a mun ka -
kör meg ne ve zé sét: igaz ga tó. 
Pc.: Di ós je nõ Köz sé gi 
Ön kor mány zat 
f.: Tóth Já nos pol gár mes ter
Tel.: (35) 525-012/13 
www.di os je no.hu 

Fel sõ pa kony Köz ség 
Ön kor mány za ta 
2363 Fel sõ pa kony, 
Pe tõ fi S. u. 9. 
Tel.: (29) 317-131 
Fax: (29) 317-285 

Her man Ot tó 
Ál ta lá nos Is ko la 
2363 Fel sõ pa kony, 
Is ko la u. 20. 
Igaz ga tó 
(tel jes mun ka idõ) 

Fõ is ko la, szak irá nyú fel -
sõ fo kú is ko la v., pe da gó -
gus szak vizs ga, leg alább
3–5 év is ko la igaz ga tói
mun ka kör ben szer zett
szgy., 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 1 év re szól. 
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony. 
Pbhi: 2011. jún. 16. 
Pe hi: 2011. júl. 25. 
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a be nyúj tott
pá lyá za to kat a kép vi se lõ-tes -
tü let tag jai kö zül meg vá lasz -
tott bi zott ság köz ok ta tá si
szak ér tõ be vo ná sá val vé le -
mé nye zi. A vé le mé nyek 
bir to ká ban, a tes tü le ti ülé sen 
va ló sze mé lyes mag hall ga tás 
után dönt a tes tü let. 
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 ele me zés re épü lõ 
fej lesz té si el kép ze lés sel, 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 1 pél dány ban,
sze mé lye sen vagy pos tai
úton, zárt bo rí ték ban 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:
2691/2011., va la mint a 
mun ka kör meg ne ve zé sét:
in téz mény ve ze tõ.
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A ki író fenn tart ja ma gá nak 
a jo got ar ra, hogy a pá lyá za -
tot ered mény te len nek 
nyil vá nít sa.
Pc.: Fel sõ pa kony Köz ség
Ön kor mány za ta

Göd re Köz ség 
Ön kor mány za ta 
7386 Göd re, 
Bé ke u. 4. 
Tel./fax: (72) 454-206 
E-ma il: post mas ter@god -
re.t-on li ne.hu 

Göd rei Kör ze ti 
Ál ta lá nos Is ko la 
7386 Göd re, 
Ár pád u. 13. 
Igaz ga tó 

A Kö zokt.tv. 18. §-ában
meg ha tá ro zott fel té te lek,
va gyon nyi lat ko zat-té te li
el já rás le foly ta tá sa, bün -
tet len elõ élet, ma gyar 
ál lam pol gár ság. 

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 telt kö ve tõ
30. nap. 
Pe hi: 2011. júl. 15. 
Jut ta tás: ill., ma ga sabb vp.
Kjt. sze rint. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
rész le tes 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 zárt bo rí ték ban, 
„Is ko la igaz ga tó” meg je lö lés -
sel kell be nyúj ta ni. 
Pc.: Göd re Köz ség 
Ön kor mány za ta

Kék cse Köz ség 
Ön kor mány za ta 
4494 Kék cse, 
Fõ út 116–118. 
Tel./fax: (45) 468-001

Arany Já nos 
Ál ta lá nos Is ko la 
4494 Kék cse, 
Fõ út 87. 
Igaz ga tó 
(tel jes mun ka idõ) 

Lf.: az in téz mény szak mai
irá nyí tá sa, ve ze té se, az
irány adó jog sza bá lyok ban
a köz ok ta tá si in téz mény
ve ze tõ je ré szé re meg ha tá -
ro zott fel ada tok el lá tá sa.
Az új in téz mény ar cu la tá -
nak ki ala kí tá sa, a he lyi kö -
zös ség rész vé te lén ala pu ló
ok ta tá si meg úju lás. 

Fõ is ko la, pe da gó gus 
mun ka kör be töl té sé hez
elõ írt fel sõ fo kú 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., 
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 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 és

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. 15. 
Pe hi: 2011. júl. 31. 
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a be ér ke zett
pá lyá za to kat a jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott vé le mé -
nye zé si el já rás le foly ta tá sát
kö ve tõ en a kép vi se lõ-tes tü -
let tes tü le ti ülés ke re té ben
bí rál ja 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:
szak mai ön., vpr. a szak mai
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tar tóz ko dás gya kor lá sá -
hoz,  il let ve be ván dor lá si
vagy le te le pe dé si en ge -
dély, bün tet len elõ élet,
cse lek võ ké pes ség. 

Elõny: 3-5 év vgy., gaz -
da sá gi is me re tek, pá lyá za -
tok le bo nyo lí tá sá ban va ló
jár tas ság.

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 hi te les om., va la -
mint az elõ írt szgy-t iga zo ló
om., b., ko ráb bi mun ka vi -
szo nyok 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, nyi lat ko zat
ar ról, hogy a pá lyá zó 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, adat vé del mi nyi -
lat ko zat.
A pá lyá za tot 1 ere de ti és 
1 má so la ti pél dány ban, pos -
tai úton, aján lott kül de mény -
ként, „Pá lyá zat az Arany 
Já nos Ál ta lá nos Is ko la igaz -
ga tói ál lás he lyé nek be töl té -
sé re” meg je lö lés sel 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. 
A kép vi se lõ-tes tü let fenn -
tart ja a jo gát, hogy a pá lyá -
za tot ered mény te len nek
nyil vá nít sa. 
Pc., f.: Dr. Deb re czensz ki
Ju li an na jegy zõ

Ko csord Köz ség 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te 
4751 Ko csord, 
Szent I. u. 13. 
Tel.: (44) 500-319 

Jó kai Mór Ál ta lá nos Is ko la 
4751 Ko csord, 
Jó kai u. 14.
Igaz ga tó, 
pe da gó gus mun ka kör ben 

Lf.: az in téz mény ve ze té -
sé hez, irá nyí tá sá hoz kap -
cso ló dó te vé keny sé gek 
el lá tá sa so rán gya ko rol ja 
a jog sza bá lyok ban és az
in téz mény SzMSz-ében
szá má ra biz to sí tott jog kö -
rö ket.

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, 5 év pe -
da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy.
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 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. 15.
A meg bí zás 2016. aug.
14-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 tát kö ve tõ el sõ kép -
vi se lõ-tes tü le ti ülés. 
Jut ta tás: ill., vp. Kjt. sze rint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
vpr. a szak mai hely zet elem -
zés re épü lõ fej lesz té si el kép -
ze lés sel, szak mai ön., vég -
zett sé get, kép zett sé get ta nú -
sí tó ere de ti ok le vél, vagy 
an nak hi te les má so la ta, b.,
va gyon nyi lat ko zat-té te li 
kö te le zett ség tel je sí té sé re
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vo nat ko zó szán dék nyi lat ko -
zat, a pá lyá zó nyi lat ko za ta
ar ra vo nat ko zó an, hogy 
ve le szem ben az 1992. évi
XXXI II. tv. 41. § (2) be kez -
dé se sze rin ti össze fér he tet -
len ség nem áll fenn, adat vé -
del mi nyi lat ko zat.
A pá lyá za tot írás ban, zárt
bo rí ték ban kell be nyúj ta ni.
Pc.: Dr. Bar ka szi Sán dor
pol gár mes ter. 

Le gyes bé nye Köz ség 
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te 
3904 Le gyes bé nye, 
Rá kó czi u. 82. 
Tel./fax: (47) 368-212 

Le gyes bé nyei Ál ta lá nos
Is ko la, Nap kö zi Ott ho nos
Óvo da és Te le pü lé si
Könyv tár 
3904 Le gyes bé nye, 
Dó zsa út 9. 
Igaz ga tó 

Jog sza bály ban elõ írt is ko -
lai v., 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: vgy., vagy sa já tos
ne ve lé si igé nyû gyer me -
kek ne ve lé sé ben szer zett
gya kor lat. 

ÁEI: 2011. aug. 1. 
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig, 
5 év re szól. 
Pbhi: 2011. jún. 30. 
Pe hi: 2011. júl. 21. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vpr., 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:
2-8/2011., va la mint a 
mun ka kör meg ne ve zé sét:
igaz ga tó. 
Pc.: Hliv ják Lász ló 
pol gár mes ter 

Pá pa Vá ros Ön kor mány za -
tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te 
8500 Pá pa, 
Fõ u. 12. 
Tel.: (89) 324-585 
Fax: (89) 515-083 

Pá pai Gaz da sá gi 
Szak kép zõ Is ko la 
és Kol lé gi um
8500 Pá pa, 
Veszp ré mi u. 45. 
Igaz ga tó 
(tel jes mun ka idõ)

Lf.: az in téz mény egy sze -
mé lyi fe le lõs ve ze tõ je ként
biz to sít ja az in téz mény
ren del te tés sze rû mû kö dé -
sét, fe le lõs az in téz mény
éssze rû és ta ka ré kos gaz -
dál ko dá sá ért, a költ ség ve -
té si elõ irány zat be tar tá sá -
ért, gya ko rol ja az in téz -
mény ben fog lal koz ta tot -
tak kal kap cso la tos 

A Kjt. 20. § (2) be kez dé -
sé ben fog lal tak, a 
Kö zokt.tv. 17–18. §-ában
meg ha tá ro zott pe da gó gus
mun ka kör be töl té sé hez
szük sé ges 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 el já rás le -
foly ta tá sa. 

ÁEI: 2011. aug. 1. 
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig
szól. 
Pbhi: 2011. jún. 30. 
Pe hi: 2011. júl. 31. 
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za tok
el bí rá lá sá ról, a vé le mé nye -
zé si el já rást kö ve tõ so ron
kö vet ke zõ ülé sén Pá pa 
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:
b., vég zett sé get, szgy.-t iga -
zo ló hi te les om., rész le tes
szak mai ön., vpr. a szak mai
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mun kál ta tói jo go kat, 
kép vi se li az in téz ményt a
fenn tar tó Ön kor mány zat,
va la mint az egyéb szak mai 
irá nyí tó szer ve ze tek elõtt.

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 ra 
vo nat ko zó an, hogy ki ne ve -
zé se ese tén va gyon nyi lat ko -
zat-té te li kö te le zett sé gé nek
ele get tesz, nyi lat ko zat a 
Kjt. 41. §-ában meg ha tá ro -
zott össze fér he tet len sé gi
okok 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 zó ki író ja hi ány pót -
lás ra le he tõ sé get nem 
biz to sít. 
A pá lyá za tot 1 pél dány ban,
sze mé lye sen vagy pos tai
úton, zárt bo rí ték ban 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:
6/87/2011.
Pc.: Dr. Ál do zó Ta más 
pol gár mes ter 
f.: Rá di Ró bert 
ka bi net ve ze tõ 
Tel.: (89) 515-014 

Szik szó Vá ros 
Ön kor mány za ta 
3800 Szik szó, 
Kál vin tér 1.

Szep si Csom bor Már ton
Gim ná zi um, Szak kép zõ,
Ál ta lá nos Is ko la, Könyv -
tár, Egy sé ges Pe da gó gi ai
Szak szol gá lat és Alap fo kú
Mû vé sze ti Is ko la
3800 Szik szó, 
Mis kol ci út 9. 
Igaz ga tó 
(tel jes mun ka idõ) 

Lf.: az in téz mény igaz ga -
tói fel ada ta i nak el lá tá sa.

Egye te mi szin tû ta ná ri 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 el já rás le foly ta -
tá sa, bün tet len elõ élet. 

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. 30. 
Pe hi: 2011. aug. 10. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
rész le tes szak mai ön., is ko lai 
vég zett sé get iga zo ló om.,
vpr., 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 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:
PM/101/2011., 
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va la mint a mun ka kör meg -
ne ve zé sét: Szep si Is ko la 
és Könyv tár igaz ga tó.
Pc.: Szik szó Vá ros 
Ön kor mány zat 
Pol gár mes te ri Hi va ta la
f.: Fü zes sé ri Jó zsef 
pol gár mes ter 
Tel.: (46) 596-450

Ti sza ná na Köz ség 
Ön kor mány za ta 
3385 Ti sza ná na, 
Fõ út 108/1. 
Tel.: (36) 566-002 
Fax: (36) 366-101 

Ti sza ná na-Köm lõ 
Ál ta lá nos Is ko la és Óvo da 
3385 Ti sza ná na, 
Hu nya di út 1. 
Igaz ga tó 
(tel jes mun ka idõ) 

Lf.: Ti sza ná na-Köm lõ 
Ál ta lá nos Is ko la és Óvo da
In téz mény fenn tar tó Tár su -
lás ban sze rep lõ szék hely
in téz mény ve ze té se, a 
tag in téz mé nyek szak mai
mun ká já nak irá nyí tá sa, a
jog sze rû mû köd te tés biz to -
sí tá sa.

Fõ is ko lai szin tû ta ná ri v.,
il let ve a Kö zokt.tv. 18. §
(1) be kez dés a) pont ja
alap ján elõ írt 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 in for -
ma ti kai rend szer is me ret,
ma gyar ál lam pol gár ság,
bün tet len elõ élet. 
Elõny: fõ is ko la, köz ok ta -
tás-ve ze tõi szak vizs ga,
leg alább 1–3 év vgy. 

ÁEI: 2011. aug. 1. 
A meg bí zás 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. 10. 
Pe hi: 2011. jún. 30. 
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a te le pü lé si
kép vi se lõ-tes tü le tek elõ ze tes 
vé le mé nye zé se alap ján a 
Ti sza ná na-Köm lõ Ál ta lá nos
Is ko la és Óvo da In téz mény -
fenn tar tó Tár su lás Tár su lá si
Ta ná csa hoz dön tést. 
Jut ta tás: ill., Kjt. sze rint. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., b., ké pe sí tést
iga zo ló om., 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:
1729/2011., va la mint a 
mun ka kör meg ne ve zé sét: 
Ti sza ná na-Köm lõ Ál ta lá nos
Is ko la és Óvo da 
in téz mény egy ség-ve ze tõ,
fõ igaz ga tó.
Pc.: Ti sza ná na Köz ség 
Ön kor mány za ta 
f.: Dr. Joó Ist ván kör jegy zõ 
Tel.: (36) 566-020/13 
www.ti sza na na.hu
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To ko dal tá ró Köz ség 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te 
2532 To ko dal tá ró, 
Jó zsef A. u. 31.
Tel.: (33) 505-635 
Fax: (33) 505-650

Al tá rói Köz ok ta tá si 
In téz mény Ál ta lá nos 
Is ko la, Óvo da és Böl csõ de 
2532 To ko dal tá ró, 
Sal lai u. 6. 
Igaz ga tó

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., 
cse lek võ ké pes ség, 
bün tet len elõ élet. 

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: 2011. jún. 30. 
Jut ta tás: ill., vp. 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, vég zett sé get és szak kép -
zett sé get iga zo ló om., b.,
adat vé del mi nyi lat ko zat. 
A pá lyá za tot zárt bo rí ték ban, 
„In téz mény ve ze tõi pá lyá zat” 
meg je lö lés sel kell 
be nyúj ta ni.
Pc.: To ko dal tá ró Köz ség
Ön kor mány zat 
Pol gár mes te ri Hi va ta la 
f.: Dr. Szax Már ta Ve ro ni ka
jegy zõ 

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

Gár do nyi Gé za 
Ál ta lá nos Is ko la, 
Szak is ko la, 
Óvo da és Böl csõ de 
Kö zös Igaz ga tá sú 
Köz ok ta tá si In téz mény
Igaz ga tó ta ná csa
941 Ács, 
Fõ út 88. 
Tel./fax: (34) 385-126 

Gár do nyi Gé za 
Ál ta lá nos Is ko la, 
Szak is ko la, 
Óvo da és Böl csõ de 
Kö zös Igaz ga tá sú 
Köz ok ta tá si In téz mény 
Bó bi ta Óvo da és Böl csõ de
Tag in téz mény 
2941 Ács, 
Óvo da köz 2. 
A ki he lye zett óvo dai 
cso port te lep he lye: 
2941 Ács, 

Ki ni zsi u. 21. 
Tag in téz mény-ve ze tõ 
(tel jes mun ka idõ)

A Kö zokt.tv. 17. § (1)–(2) 
be kez dé sé ben és a 18. §
(1) be kez dé sé ben fel so rolt 
fel sõ fo kú is ko lai v.
és szak kép zett ség, 
pe da gó gus szak vizs ga a
277/1997. (XII. 22.)
Korm. ren de let sze rint,
leg alább 5 év szgy., bün -
tet len elõ élet, ma gyar ál -
lam pol gár ság, cse lek võ -
ké pes ség. 
Elõny: vgy.

ÁEI: 2011. júl. 1.
A meg bí zás 2016. jún. 31-ig, 
5 év re szól. 
Pbhi: a KSZK hon lap ján tör -
té nõ köz zé té tel tõl szá mí tott
30 na pon be lül. 
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a Kjt. 20/A. § 
(6) be kez dé se alap ján lét re -
jött bi zott ság és in téz mé nyi
vé le mé nye zés után a vég le -
ges dön tést a Gár do nyi Gé za 
Ál ta lá nos Is ko la, Szak is ko la, 
Óvo da és Böl csõ de Kö zös
Igaz ga tá sú Köz ok ta tá si 
In téz mény Igaz ga tó ta ná csa
hoz za meg.
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Lf.: a kö zös igaz ga tá sú
ok ta tá si-ne ve lé si in téz -
mény Bó bi ta Óvo da és
Böl csõ de Tag in téz mény
ve ze té se a Kö zokt.tv. 
54. § (1) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zot tak sze rint.

Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
rész le tes szak mai ön., a tag -
in téz mény ve ze té sé re vo nat -
ko zó rész le tes vpr. a szak -
mai hely zet elem zés re épü lõ
fej lesz té si el kép ze lés sel, 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 1 pél dány ban,
sze mé lye sen vagy pos tai
úton, zárt bo rí ték ban, 
„Gár do nyi Gé za Ál ta lá nos
Is ko la, Szak is ko la, Óvo da 
és Böl csõ de Tag in téz mény
tag in téz mény-ve ze tõi pá lyá -
zat” meg je lö lés sel 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. 
Az Igaz ga tó ta nács fenn tart ja 
a jo got, hogy a pá lyá za ti el -
já rást ered mény te len nek
nyil vá nít sa. 
Pc.: Gár do nyi Gé za 
Ál ta lá nos Is ko la, Szak is ko la, 
Óvo da és Böl csõ de 
Kö zös Igaz ga tá sú 
Köz ok ta tá si In téz mény 
Igaz ga tó ta ná csa 
f.: Hor váth Jó zsef né 
az Igaz ga tó ta nács el nö ke 
Tel.: 06 (30) 388-7453 
E-ma il: 
b.ma ri a08@fre e ma il.hu 

To ko dal tá ró Köz ség 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te 
2532 To ko dal tá ró, 
Jó zsef A. u. 31. 
Tel.: (33) 505-635 
Fax: (33) 505-650

Al tá rói Köz ok ta tá si In téz -
mény Ál ta lá nos Is ko la,
Óvo da és Böl csõ de 
Gár do nyi Gé za 
Ál ta lá nos Is ko la 
2532 To ko dal tá ró, 
Sal lai u. 6. 
In téz mény egy ség-ve ze tõ 

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., 
cse lek võ ké pes ség, 
bün tet len elõ élet. 

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: 2011. aug. 8. 
Jut ta tás: ill., vp. Kjt. sze rint.
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Al tá rói Köz ok ta tá si In téz -
mény Ál ta lá nos Is ko la,
Óvo da és Böl csõ de 
Brunsz vik Te réz Óvo da 
2532 To ko dal tá ró, 
Sport u. 3.
In téz mény egy ség-ve ze tõ 

Al tá rói Köz ok ta tá si In téz -
mény Ál ta lá nos Is ko la,
Óvo da és Böl csõ de 
To ko dal tá rói Böl csõ de
2532 To ko dal tá ró, 
Sport u. 3. 
In téz mény egy ség-ve ze tõ 

A 15/1998. (IV. 30.) NM
ren de let 2. szá mú mel lék -
le te sze rin ti fel sõ fo kú szo -
ci á lis alap vég zett ség sze -
rin ti ké pe sí tés, leg alább
1–2 éves böl csõ de ve ze tõi
mun ka kör ben szer zett
szgy., cse lek võ ké pes ség,
bün tet len elõ élet. 

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, vég zett sé get és szak kép -
zett sé get iga zo ló om., b.,
adat vé del mi nyi lat ko zat. 
A pá lyá za tot zárt bo rí ték ban, 
„In téz mény egy ség-ve ze tõi
pá lyá zat” meg je lö lés sel kell
be nyúj ta ni. 
Pc.: To ko dal tá ró Köz ség
Ön kor mány zat 
Pol gár mes te ri Hi va ta la 
f.: Dr. Szax Már ta Ve ro ni ka
jegy zõ 

Pályázati felhívás pedagógus álláshely 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)

f: fel vi lá go sí tás
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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
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Pe tõ fi Sán dor 
Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si
Köz pont és Könyv tár, 
Pe da gó gi ai Szak szol gá lat
4765 Csen ger, 
Ady End re u. 13–17. 
Tel./fax: (44) 341-135, 
(44) 341-806

Gyógy pe da gó gus 
(tel jes mun ka idõ, 
ha tá ro zott idõ re, 1 év) 

An gol– bár mely sza kos 
ta nár vagy an gol mû velt -
ség te rü let 
(tel jes mun ka idõ, ha tá ro -
zott idõ re, 1 év) 

Fõ is ko lai v. ÁEI: 2011. aug. 1. 
Pbhi: 2011. júl. 15. 
A pá lyá za tot pos tai vagy
elekt ro ni kus úton kell be -
nyúj ta ni. 
Pc.: Pe tõ fi Sán dor Ál ta lá nos
Mû ve lõ dé si Köz pont és
Könyv tár, Pe da gó gi ai 
Szak szol gá lat 
E-ma il: pe to fi-san dor@csen -
ge ris ko la.su li net.hu 

  Pá lyá za ti fel hí vás kul tu rá lis in téz mény ve ze tõi ál lás he lyének 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 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)
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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
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
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Ka sza per Köz ség 
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te
5948 Ka sza per, 
Szent Gel lért tér 1. 
Tel.: (68) 423-000 

Kö zös sé gi-Köz mû ve lõ dé si 
Szín tér és Könyv tár 
5948 Ka sza per, 
Ár pád u. 29. 
In téz mény ve ze tõ 

Fõ is ko la, köz mû ve lõ dé si,
könyv tá ro si v., 3 év szgy., 
va gyon nyi lat ko zat-té te li
el já rás le foly ta tá sa, cse -
lek võ ké pes ség, bün tet len
elõ élet, ma gyar ál lam pol -
gár ság. 
Elõny: vgy.

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: a KSZK hon lap ján 
tör té nõ köz zé té tel tõl 
szá mí tott 30 nap. 
Pe hi: 2011. júl. 23. 
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a kép vi se -
lõ-tes tü let sze mé lyes meg -
hall ga tást kö ve tõ en bí rál ja 
el és dönt a pá lyá zat 
nyer te sé rõl. 
Jut ta tás: ill., vp. 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: vég zett sé get iga -
zo ló om., az ere de ti ok má -
nyo kat a sze mé lyes meg hall -
ga tá son be mu ta tan dók, b.,
rész le tes szak mai ön., vpr.,
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,
„In téz mény ve ze tõi pá lyá zat” 
meg je lö lés sel kell 
be nyúj ta ni.
A kép vi se lõ-tes tü let fenn -
tart ja a jo got, hogy a pá lyá -
za ti el já rást ered mény te len -
nek nyil vá nít sa.
Pc., f.: Csür hés Ist ván 
pol gár mes ter 
Tel.: 06 (30) 525-1925 
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Kondorosi Ferenc–Uttó György–Visegrády Antal

A bírói etika és a tisztességes eljárás

címû könyvét

Az elõszóban dr. Lomnici Zoltán a következõ szavakkal ajánlja a kötetet:

„Az olvasó kezébe olyan könyv (tankönyv, szakmai háttéranyag) kerül, amely tudományos igényességgel és a gya-
korlati alkalmazhatóság szándékával mutatja be a bírói etika szakmai-morális alapjait. A kötet jelentõs nemzetközi
kitekintést nyújt, amikor más országok gyakorlatának, szabályozásának feltárását is vállalja.
A tapasztalt és a tárgykör nemzetközi összefüggéseit is jól ismerõ szerzõk – helyeselhetõ módon – abból indultak ki,
hogy a bírák etikus magatartása és eljárása az eljárások részvevõi – a peres felek, a vádló, a védõ, a jogi képviselõ, a
büntetõügyekben a vádlott – számára garanciális jelentõségû, mert megteremti/megadja az eljárás minõségét is.
A szerzõk a bírói etika érvényesülését is vizsgálták a peres eljárás másik minõségi követelményének, a fair eljárás igé-
nyének megvalósulásával összefüggésben.
A tisztességes eljárás napjainkban nemzetközi jogi, alkotmányos és morális követelményt is jelent, amelynek tartal-
ma az Emberi Jogok Európai Bírósága és – egyre inkább – az Európai Bíróság esetjogából ismerhetõ meg. A kötet
számos jogeset bemutatásával szolgálja a hazai jogi kultúra színvonalának emelését, a tiszta, demokratikus közálla-
potok, a bírák és a bíróságok tekintélye megóvását.
A könyv fontos tananyag a bírák, ügyészek, ügyvédek számára, de különös haszonnal forgathatják gyakorló politi-
kusok, a tudományos élet képviselõi, a média munkatársai és mindenki, aki felelõsséget érez a hazai jogállam, a jog-
rend minõségéért.”

A kötet 184 oldal terjedelmû, ára 600 forint áfával.

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

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Kondorosi Ferenc–Uttó György–Visegrády Antal

A bírói etika és a tisztességes eljárás
címû, 184 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 600 forint áfával) ......... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

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

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

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

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

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

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

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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11.1084 – Nyomta a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

A magyar jogtudomány klasszikusai sorozatában

Beöthy Zsigmond

ELEMI MAGYAR KÖZJOG

címû kötetét

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

A kötet 142 oldal terjedelmû, ára 800 forint áfával.

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

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

MEGRENDELÉS

Megrendelem

Beöthy Zsigmond

ELEMI MAGYAR KÖZJOG

címû, 142 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 800 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi
címemre:

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

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

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

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

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

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

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


