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JOGSZABÁLYOK

A nemzeti erõforrás miniszter 24/2011. (V. 18.)
NEFMI rendelete

az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása
igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának,

elszámolásának és ellenõrzésének részletes
szabályairól

A Ma gyar Köz tár sa ság 2011. évi költ ség ve té sé rõl szó ló
2010. évi CLXIX. tör vény 5. mel lék let 11. pont d) al pont -
já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az egyes mi nisz te rek,
va la mint a Mi nisz ter el nök sé get ve ze tõ ál lam tit kár fel adat- 
és ha tás kö ré rõl szó ló 212/2010. (VII. 1.) Korm. ren de let
41. § i) pont ja sze rin ti fel adat kö röm ben el jár va – az egyes
mi nisz te rek, va la mint a Mi nisz ter el nök sé get ve ze tõ ál lam -
tit kár fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. ren de let 37. § p) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat -
kör ében el já ró bel ügy mi nisz ter, va la mint az egyes mi nisz -
te rek, va la mint a Mi nisz ter el nök sé get ve ze tõ ál lam tit kár
fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 212/2010. (VII. 1.) Korm.
ren de let 73. § b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében
el já ró nem zet gaz da sá gi mi nisz ter egyet ér té sé vel – a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el:

1. Sa já tos ne ve lé si igé nyû ta nu lók 
tan könyv tá mo ga tá sa

1. §

(1) A tá mo ga tást a Ma gyar Köz tár sa ság 2011. évi költ -
ség ve té sé rõl szó ló 2010. évi CLXIX. tör vény (a to váb bi -
ak ban: költ ség ve té si tör vény) 13. § (1) be kez dé se sze rin ti
köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in -
téz mé nyek (a to váb bi ak ban: köz pon ti költ ség ve té si szerv -
ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mény), a 35. § (1) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott fenn tar tók (a to váb bi ak ban: ön kor -
mány za ti fenn tar tó), va la mint a 42. § (1) be kez dé sé nek
a) pont já ban meg ha tá ro zott köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó
nem ál la mi in téz mé nyek fenn tar tói (a to váb bi ak ban: köz -
ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény fenn tar tó ja) 
igé nyel he tik (a to váb bi ak ban együtt: fenn tar tók). 

(2) A fenn tar tók a fenn tar tá suk ban lé võ – a szak is ko lák
ki vé te lé vel – ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek 1–13. év fo -
lya ma in, szak is ko lák ese té ben a 9–10. év fo lya ma in és
a szak kép zé si év fo lya mo kon a nap pa li rend sze rû is ko lai
ok ta tás ban részt ve võ, a köz ok ta tás ról szó ló 1993. évi
LXXIX. tör vény (a to váb bi ak ban: Kö zokt. tv.) 121. §
(1) be kez dés 29. pont a) vagy b) al pont ja sze rin ti sa já tos
ne ve lé si igé nyû ta nu lók 2011. ok tó ber 1-jei köz ok ta tá si
sta tisz ti kai lét szá ma alap ján igé nyel he tik.

(3) A tá mo ga tás fel hasz nál ha tó a Kö zokt. tv. 121. §
(1) be kez dés 29. pont a) vagy b) al pont sze rin ti sa já tos ne -
ve lé si igé nyû ta nu lók kis pél dány szá mú tan köny ve i nek
be szer zé sé re és dif fe ren ci ált tan könyv vá sár lás tá mo ga tá -
sá ra, így kü lö nö sen a vak ta nu lók kis pél dány szá mú, pont -
írá sos és han gos tan köny vei, di gi ta li zált tan anya gai a tan -
könyv vé nyil vá ní tás, a tan könyv tá mo ga tás, va la mint az is -
ko lai tan könyv el lá tás rend jé rõl szó ló 23/2004. (VIII. 27.)
OM ren de let (a to váb bi ak ban: OM ren de let) 22. § (13) be -
kez dé se sze rint tör té nõ be szer zé sé nek tá mo ga tá sá ra.

(4) A tá mo ga tás igény lé sé nek alap ja a tan könyv ren de -
lés ben sze rep lõ vég összeg nek a költ ség ve té si tör vény
3. mel lék let 17. pont b) al pont „Ta nu lók in gye nes tan -
könyv el lá tá sá nak tá mo ga tá sa” cím alat ti nor ma tív hoz zá -
já ru lá sok faj la gos össze gé vel csök ken tett kü lön bö ze te.

2. §

(1) A tá mo ga tá si igényt az 1., 2. és 3. mel lék let sze rin ti
adat lap ki töl té sé vel 2011. jú li us 1-jé ig kell be nyúj ta ni.
A vak és gyen gén lá tó ta nu lók tan köny ve i hez tá mo ga tást
a fenn tar tók, va la mint az OM ren de let 22. § (13) be kez dé -
sé ben meg ha tá ro zott Va kok Egy sé ges Gyógy pe da gó gi ai
Mód szer ta ni In téz mé nyé nek fenn tar tó ja a vak és gyen gén -
lá tó ta nu lók ré szé re az 1. § (2)–(3) be kez dés ben meg ha tá -
ro zott fel té te lek sze rint igé nyel he tik.

(2) A Ma gyar Ál lam kincs tár (a to váb bi ak ban: Kincs tár)
te rü le ti leg il le té kes szer ve (a to váb bi ak ban: Igaz ga tó ság)
a tá mo ga tá si igé nyek egy pél dá nyát 2011. jú li us 29-ig
meg kül di a We ker le Sán dor Alap ke ze lõ nek (a to váb bi ak -
ban: Alap ke ze lõ).

(3) Az Alap ke ze lõ a fel dol go zott igény be je len té sek
alap ján el ké szí tett össze sí tõ je len té sét 2011. szep tem ber
5-ig ön kor mány za ti fenn tar tó, köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó
nem ál la mi in téz mény fenn tar tó ja, va la mint köz pon ti költ -
ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mény sze -
rin ti bon tás ban, me gyén ként kü lön-kü lön össze sít ve,
nyom ta tott és elekt ro ni kus for má ban meg kül di az ok ta tá -
sért fe le lõs mi nisz ter (a to váb bi ak ban: mi nisz ter) ré szé re.
A köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény fenn -
tar tó ja tá mo ga tá si igé nyé nek a Kincs tár ál ta li tel je sí té sé -
hez az egyen kén ti fi nan szí ro zá si ada to kat az e be kez dés -
ben fog lalt idõ pont ban az Alap ke ze lõ elekt ro ni kus for má -
ban meg kül di a mi nisz ter ré szé re.

(4) A mi nisz ter az (1) és (2) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott fel té te lek nek meg fe le lõ fenn tar tók ál tal be nyúj tott
tá mo ga tá si igé nyek ala pul vé te lé vel, az össze sí tett igé -
nyek alap ján a ren del ke zés re ál ló for rás ter hé re és ere jé ig
dönt a tá mo ga tás fenn tar tón kén ti, va la mint in téz mé nyen -
kén ti össze gé rõl. A mi nisz ter dön té sét – az Alap ke ze lõ
egy ide jû ér te sí té sé vel – az ál ta la ve ze tett mi nisz té ri um
(a to váb biak ban: NEFMI) hon lap ján 2011. ok tó ber 8-ig
köz zé te szi. A mi nisz ter dön té sét az Alap ke ze lõ köz li
a fenn tar tók kal.
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(5) A mi nisz ter a tá mo ga tott ön kor mány za ti fenn tar tó
uta lás hoz szük sé ges ada ta it – KSH azo no sí tó ját, (te le pü -
lés tí pus nél kü li) meg ne ve zé sét és a tá mo ga tás össze gét –
2011. ok tó ber 20-ig elekt ro ni kus úton a he lyi ön kor mány -
za tok, több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok mu ta tó szám-fel is me -
ré si rend sze ré ben (ebr42 rend szer) és pa pír ala pon köz li
a he lyi ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter rel. A tá mo ga -
tást az ön kor mány za ti fenn tar tó ese té ben a he lyi ön kor -
mány za to kért fe le lõs mi nisz ter utal vá nyo zá sa alap ján
a Kincs tár a 2011. no vem ber ha vi net tó fi nan szí ro zás ke re -
té ben fo lyó sít ja.

(6) A tá mo ga tást a köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la -
mi in téz mény fenn tar tó ja ese té ben a mi nisz ter utal vá nyo -
zá sa alap ján a Kincs tár 2011. no vem ber 15-ig fo lyó sít ja.

2. Szak is ko lai fel zár kóz ta tó ok ta tás tá mo ga tá sa

3. §

(1) A tá mo ga tást a fenn tar tók a fenn tar tá suk ban lé võ
szak is ko lák ban a 2010/2011. tan év ja nu ár 1-jé tõl au gusz -
tus 31-ig, va la mint a 2011/2012. tan év szep tem ber 1-jé tõl 
de cem ber 31-ig tar tó nap tá ri hó nap ja i ban a fel zár kóz ta tó
ok ta tás ban részt ve võ ta nu lók lét szá ma alap ján igé nyel -
he tik.

(2) A tá mo ga tás ki zá ró lag szak is ko lá ban, a ke ret tan terv
alap ján el ké szí tett he lyi tan terv sze rint szer ve zett fel zár -
kóz ta tó ok ta tás ban részt ve võ ta nu lók után igé nyel he tõ
a szak kép zés be tör té nõ be kap cso ló dás hoz szük sé ges el -
mé le ti és gya kor la ti tu dás ele mek (kom pe ten ci ák), a ta nu -
lói ké pes sé gek fej lesz té sét szol gá ló esz kö zök be szer zé sé -
re, va la mint mû kö dé si jel le gû ki adá sok (sze mé lyi jut ta tá -
sok és mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok, do lo gi ki adá sok,
egyéb mû kö dé si cé lú ki adá sok) fe de zé sé re.

(3) A (2) be kez dés ben fog lalt tá mo ga tás csak a nap pa li
rend sze rû is ko lai ok ta tás mun ka rend je sze rint ok ta tott ta -
nu lók után igé nyel he tõ.

(4) A tá mo ga tás igény lé sé nek alap ja a 2010/2011. tan -
év re, va la mint a 2011/2012. tan év re be írat ko zott ta nu lók
ha vi lét szám ada ta i nak ja nu ár 1-jé tõl jú ni us 30-ig, va la -
mint jú li us 1-jé tõl de cem ber 31-ig a fél évi rész let re vo nat -
koz ta tott ma te ma ti kai át la ga.

(5) A nor ma tív tá mo ga tás össze ge 8000 Ft/hó/fõ. Az
igény lõ la pon a (4) be kez dés sze rin ti, va la mint a fél évi
rész let alap já ul szol gá ló ha vi lét szám ada tok ma te ma ti kai
át la gát kell fel tün tet ni. A ta nu lók át lag lét szám-szá mí tá sá -
nál tört szám ese tén a lét szá mot min dig (egy fõ re) fel fe lé
ke re kít ve kell fi gye lem be ven ni.

(6) A tá mo ga tá si igényt az 1. mel lék let sze rin ti adat lap,
va la mint a 2011. évi el sõ rész let te kin te té ben a 2010/2011. 
tan év tárgy hó nap ja i nak lét szám ada tai alap ján a 4. mel lék -

let sze rin ti adat lap ki töl té sé vel 2011. má jus 23-ig, a má so -
dik rész let te kin te té ben a 2010/2011. tan év, va la mint
a 2011/2012. tan év tárgy hó nap ja i nak lét szám ada tai alap -
ján az 5. mel lék let sze rin ti adat lap ki töl té sé vel 2011. ok tó -
ber 5-ig kell be nyúj ta ni.

4. §

(1) Az Igaz ga tó ság az ön kor mány za ti fenn tar tó ál tal
a 3. § sze rint be nyúj tott tá mo ga tá si igény egy pél dá nyát az
el sõ rész let te kin te té ben 2011. jú ni us 8-ig, a má so dik rész -
let te kin te té ben 2011. no vem ber 1-jé ig meg kül di az Alap -
ke ze lõ nek.

(2) Az Alap ke ze lõ a fel dol go zott igény be je len té sek
alap ján el ké szí tett össze sí tõ je len té sét az el sõ rész let te kin -
te té ben 2011. jú li us 1-jé ig, a má so dik rész let te kin te té ben
2011. no vem ber 15-ig az ön kor mány za ti fenn tar tó, a köz -
ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény fenn tar tó ja
sze rin ti bon tás ban, nyom ta tott és elekt ro ni kus for má ban
meg kül di a mi nisz ter ré szé re.

(3) A mi nisz ter a 3. § (1)–(3) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott fel té te lek nek meg fe le lõ fenn tar tók ál tal be nyúj tott tá -
mo ga tá si igé nyek ala pul vé te lé vel, az össze sí tett igé nyek
alap ján a ren del ke zés re ál ló for rás ter hé re és ere jé ig dönt
a tá mo ga tás fenn tar tón kén ti össze gé rõl. Dön té sét – az
Alap ke ze lõ egy ide jû ér te sí té sé vel – a NEFMI hon lap ján
köz zé kell ten ni. A mi nisz ter dön té sét az Alap ke ze lõ köz li
a fenn tar tók kal.

(4) A mi nisz ter a tá mo ga tás ban ré sze sült szak is ko lák ra
és a tá mo ga tá si össze gek re vo nat ko zó fenn tar tón kén ti és
in téz mé nyen kén ti ada to kat köz li az ál lam ház tar tá sért fe le -
lõs mi nisz ter rel.

(5) A mi nisz ter a tá mo ga tott ön kor mány za ti fenn tar tó
uta lás hoz szük sé ges ada ta it – a KSH azo no sí tó ját, (te le pü -
lés tí pus nél kü li) meg ne ve zé sét és a tá mo ga tás össze gét –
az el sõ rész let te kin te té ben 2011. jú li us 20-ig, a má so dik
rész let te kin te té ben 2011. no vem ber 20-ig – elekt ro ni kus
úton a he lyi ön kor mány za tok, több cé lú kis tér sé gi tár su lá -
sok mu ta tó szám-fel is me ré si rend sze ré ben (ebr42 rend -
szer) és pa pír ala pon – köz li a he lyi ön kor mány za to kért fe -
le lõs mi nisz ter rel. A tá mo ga tást az ön kor mány za ti fenn tar -
tó ese té ben a he lyi ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter
utal vá nyo zá sa alap ján a Kincs tár az el sõ rész let te kin te té -
ben 2011. au gusz tus ha vi, a má so dik rész let te kin te té ben
2011. de cem ber ha vi net tó fi nan szí ro zás ke re té ben fo lyó -
sít ja.

(6) A mi nisz ter a tá mo ga tott köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó
nem ál la mi in téz mény fenn tar tó ja ese té ben az in téz mény
fenn tar tó já nak ada ta it és a tá mo ga tás el sõ rész le tét 2011.
jú li us 20-ig, a má so dik rész le tét no vem ber 20-ig köz li
utal vá nyo zás cél já ból a Kincs tár ral. A Kincs tár a tá mo ga -
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tás össze gét a mi nisz ter utal vá nyo zá sa alap ján az el sõ rész -
let te kin te té ben 2011. év au gusz tus 15-ig, a má so dik rész -
let te kin te té ben 2011. de cem ber 15-ig fo lyó sít ja.

3. Szak kö zép is ko la ti zen egy–ti zen ket te dik év fo lya -
mán az is ko lai gya kor la ti ok ta tás tá mo ga tá sa

5. §

(1) A tá mo ga tást a fenn tar tók igé nyel he tik a 2010/2011. 
tan év ja nu ár 1-jé tõl jú ni us 30-ig, va la mint a 2011/2012.
tan év szep tem ber 1-jé tõl de cem ber 31-ig tar tó nap tá ri hó -
nap ja i ban, a szak kö zép is ko lák ban vagy szak kö zép is ko lai
te vé keny sé get el lá tó in téz mény egy ség ben a ti zen egy–ti -
zen ket te dik év fo lya mon fo lyó, nap pa li ok ta tás mun ka -
rend je sze rint szer ve zett szak mai ori en tá ció és szak ma cso -
por tos gya kor la ti ok ta tás ban részt ve võ ta nu lók után.

(2) A tá mo ga tás el osz tá sá nak alap ja az (1) be kez dés ben
meg ha tá ro zott in téz mény ben, in téz mény egy ség ben a
szak kö zép is ko la pe da gó gi ai prog ram já ban meg ha tá ro zott, 
a Kö zokt. tv. 29. § (1) be kez dé se sze rin ti, a ti zen egy–ti zen -
ket te dik év fo lya mon fo lyó nap pa li ok ta tás mun ka rend je
sze rint leg fel jebb 12 fõs cso port ban, leg alább he ti négy
órá ban szer ve zett szak mai ori en tá ció és szak ma cso por tos
gya kor la ti ok ta tás ban részt ve võ, a 2010/2011. tan év re,
va la mint a 2011/2012. tan év re be irat ko zott ta nu lók 2011.
feb ru ár 15-ei, va la mint 2011. szep tem ber 15-ei ta nu lói
jog vi szony ban ál ló ta nu lók lét szá ma. Ahol a ki len ce dik
év fo lya mon nyel vi elõ ké szí tõ ok ta tás vagy két ta ní tá si
nyel vû ok ta tás fo lyik, ott a 6. mel lék let ben fog lal tak nak
meg fe le lõ en a szak kö zép is ko la ti zen ket te dik–ti zen har ma -
dik év fo lya mán ta nu lók gya kor la ti ok ta tá sá hoz igé nyel he -
tõ a hoz zá já ru lás, ab ban az eset ben, ha a szak kö zép is ko la
pe da gó gia prog ram ja az év fo lya mok szá mo zá sá nál er re ki -
tér.

(3) A tá mo ga tá si igény ki zá ró lag ab ban az eset ben
nyújt ha tó be, ha a pe da gó gi ai prog ram ban meg ha tá ro zott
szak kép zé si év fo lya mok szá ma az Or szá gos Kép zé si Jegy -
zék rõl és az Or szá gos Kép zé si Jegy zék be tör té nõ fel vé tel
és tör lés el já rá si rend jé rõl szó ló 1/2006. (II. 17.) OM ren -
de let ben meg ha tá ro zott Or szá gos Kép zé si Jegy zék ben
elõ írt év fo lya mok nál eggyel ke ve sebb, te hát a szak kö zép -
is ko lák ki lenc–ti zen ket te dik év fo lya ma in – a költ ség ve té si 
tör vény 3. mel lék le té nek 16. a) pont aa) al pont já ban rög zí -
tet te ket is fi gye lem be vé ve – vég re haj tott szak ma cso por -
tos ala po zás, szak mai ori en tá ció és szak ma cso por tos gya -
kor la ti ok ta tás a szak mai kép zés ide jé be a szak kép zés rõl
szó ló 1993. évi LXXVI. tör vény 11. § (1) be kez dé se alap -
ján be szá mí tás ra ke rül.

(4) A tá mo ga tá si igényt az 1., a 7. és a 8. mel lék let sze -
rin ti adat lap ki töl té sé vel

a) az el sõ rész let te kin te té ben 2011. ja nu ár 1-jé tõl 2011.
jú ni us 30-ig ter je dõ idõ szak ra leg ké sõbb 2011. má jus
23-ig,

b) a má so dik rész let te kin te té ben 2011. szep tem ber
1-jé tõl 2011. de cem ber 31-ig ter je dõ idõ szak ra leg ké sõbb
2011. szep tem ber 20-ig kell be nyúj ta ni.

(5) A tá mo ga tá si igény hez mel lé kel ni kell mind két rész -
le tet te kint ve az in téz mé nyi nyi lat ko za tot ar ról, hogy a ki -
lenc–ti zen ket te dik, il let ve ahol a ki len ce dik év fo lya mon
nyel vi elõ ké szí tõ ok ta tás vagy két ta ní tá si nyel vû ok ta tás
fo lyik, ott a ki len ce dik–ti zen har ma dik év fo lya mo kon vég -
re haj tott szak ma cso por tos ala po zás, szak mai ori en tá ció és
szak ma cso por tos gya kor la ti ok ta tás a szak mai kép zés ide -
jé be be szá mí tás ra ke rül, és a pe da gó gi ai prog ram ban meg -
ha tá ro zott szak kép zé si év fo lya mok szá ma az Or szá gos
Kép zé si Jegy zék ben elõ írt év fo lya mok nál eggyel ke ve -
sebb lesz.

(6) A tá mo ga tás fel hasz nál ha tó:
a) a szak mai ori en tá ci ó hoz és szak ma cso por tos gya kor -

la ti ok ta tás hoz kap cso ló dó mû kö dé si jel le gû ki adá sok
(sze mé lyi jut ta tá sok és mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok,
do lo gi ki adá sok, egyéb mû kö dé si cé lú ki adá sok) fe de zé sé -
re, va la mint

b) olyan te vé keny ség fi nan szí ro zá sá ra, amely a gya kor -
la ti tu dás ele mek (kom pe ten ci ák), a ta nu lói ké pes sé gek fej -
lesz té sét szol gál ja, to váb bá új vagy a ko ráb bi nál mû sza ki,
tech ni kai szem pont ból kor sze rûbb tár gyi esz kö zök lét re -
ho zá sá ra irá nyul, il let ve a nyil ván tar tá suk ban már sze rep lõ 
tár gyi esz kö zök mû sza ki, tech ni kai pa ra mé te re i nek kor -
sze rû sí té sét va ló sít ja meg (fej lesz tés).

6. §

(1) Az Igaz ga tó ság az 5. § alap ján be nyúj tott tá mo ga tá si 
igé nye ket az el sõ rész let te kin te té ben 2011. jú ni us 8-ig,
a má so dik rész let te kin te té ben 2011. ok tó ber 15-ig to váb -
bít ja az Alap ke ze lõ ré szé re.

(2) Az Alap ke ze lõ a be nyúj tott igé nyek e ren de let ben
fog lalt fel té te lek nek va ló meg fe le lé sét meg vizs gál ja, és
a fel dol go zott igény be je len té sek alap ján el ké szí tett össze -
sí tõ je len té sét ön kor mány za ti fenn tar tó, köz ok ta tá si fel -
ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény fenn tar tó ja és köz pon ti 
költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mény
sze rin ti bon tás ban, össze sít ve, nyom ta tott és elekt ro ni kus
for má ban az el sõ rész let te kin te té ben 2011. jú ni us 30-ig,
a má so dik rész let te kin te té ben 2011. no vem ber 3-ig meg -
kül di a mi nisz ter ré szé re.

(3) A tá mo ga tás az e ren de let ben fog lalt fel té te lek nek
meg fe lelt fenn tar tók kö zött, a 2011. ja nu ár 1-jé tõl 2011.
jú ni us 30-ig, va la mint a 2011. szep tem ber 1-jé tõl 2011.
de cem ber 31-ig, a ti zen egye dik–ti zen ket te dik év fo lya mon 
szak mai ori en tá ció és szak ma cso por tos gya kor la ti ok ta tás -
ban részt ve võ ta nu lók 2011. feb ru ár 15-ei, va la mint 2011.
szep tem ber 15-ei lét szá ma ala pul vé te lé vel ke rül el osz tás -
ra. Az egy ta nu ló ra, egy hó nap ra ju tó tá mo ga tás össze ge
nem ha lad hat ja meg az 1000 fo rin tot.

(4) A tá mo ga tás ban ré sze sü lõ fenn tar tó kat meg il le tõ tá -
mo ga tá si összeg rõl a mi nisz ter az 5. § (4)–(5) be kez dés -
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ben, meg ha tá ro zott fel té te lek nek meg fe le lõ fenn tar tók ál -
tal be nyúj tott tá mo ga tá si igé nyek ala pul vé te lé vel, az
össze sí tett igé nyek alap ján a ren del ke zés re ál ló for rás ter -
hé re és ere jé ig dönt az el sõ rész let te kin te té ben 2011. jú li -
us 15-ig, a má so dik rész let te kin te té ben 2011. no vem ber
15-ig. A mi nisz ter dön té sét – az Alap ke ze lõ egy ide jû ér te -
sí té sé vel – a NEFMI hon lap ján köz zé kell ten ni. A mi nisz -
ter dön té sét az Alap ke ze lõ köz li a fenn tar tók kal.

(5) A mi nisz ter a tá mo ga tott ön kor mány za ti fenn tar tó
uta lás hoz szük sé ges ada ta it – KSH azo no sí tó ját, (te le pü -
lés tí pus nél kü li) meg ne ve zé sét és a tá mo ga tás össze gét –
az el sõ rész let te kin te té ben 2011. jú li us 20-ig, a má so dik
rész let te kin te té ben 2011. no vem ber 30-ig – elekt ro ni kus
úton a he lyi ön kor mány za tok, több cé lú kis tér sé gi tár su lá -
sok mu ta tó szám-fel is me ré si rend sze ré ben (ebr42 rend -
szer) és pa pír ala pon – köz li a he lyi ön kor mány za to kért fe -
le lõs mi nisz ter rel. A tá mo ga tást az ön kor mány za ti fenn tar -
tó ese té ben a költ ség ve té si tör vény IX. fe je zet 5. cím Köz -
pon to sí tott elõ irány za tok alat ti for rás ter hé re a he lyi ön -
kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter utal vá nyo zá sa alap ján
a Kincs tár az el sõ rész let te kin te té ben a 2011. év au gusz tus 
ha vi, a má so dik rész let te kin te té ben a 2011. év de cem ber
ha vi net tó fi nan szí ro zás ke re té ben fo lyó sít ja.

(6) A mi nisz ter a tá mo ga tott köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó
nem ál la mi in téz mény fenn tar tó ja ese té ben az in téz mény
fenn tar tó já nak ada ta it és a tá mo ga tás el sõ rész le té nek
össze gét 2011. jú li us 15-ig, a má so dik rész let össze gét de -
cem ber 12-ig utal vá nyo zás cél já ból köz li a Kincs tár ral.
A Kincs tár a mi nisz ter utal vá nyo zá sa alap ján a tá mo ga tás
el sõ rész le tét 2011. jú li us 29-ig, a má so dik rész le tet 2011.
de cem ber 15-ig fo lyó sít ja.

4. Nem ma gyar ál lam pol gár tan kö te les ta nu lók ok -
ta tá sá nak tá mo ga tá sa

7. §

(1) A tá mo ga tást a fenn tar tók a fenn tar tá suk ban le võ is -
ko la azon ta nu ló ja után igé nyel he tik,

a) aki a Kö zokt. tv. 110. § (1) be kez dés a) pont já nak ha -
tá lya alá tar to zik, vagy aki a Kö zokt. tv. 110. § (1) be kez -
dés c) pont já nak ha tá lya alá tar to zó hu ma ni tá ri us tar tóz ko -
dá si en ge déllyel ren del ke zik,

b) aki a Kö zokt. tv. 110. § (1) be kez dés b) pont já nak ha -
tá lya alá tar to zó, vagy az (1) be kez dés a) pont já ban nem
hi vat ko zott, a Kö zokt. tv. 110. § (1) be kez dés c) pont já nak
ha tá lya alá tar to zó nem ma gyar aj kú ál lam pol gár,
amennyi ben a ta nu ló köz ok ta tá si in téz mény rend szer be va -
ló be lé pé sé tõl szá mí tott idõ tar ta ma nem éri el az egy évet,
és a köz ok ta tá si in téz mény vagy a ta nu ló ál tal lá to ga tott
osz tály ta ní tá si nyel ve ma gyar, fel té ve, hogy a ta nu ló ok ta -
tá sát, ne ve lé sét köz pon ti pe da gó gi ai prog ram adap tá lá sá -
val szer ve zik meg.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lalt tá mo ga tás csak a nap pa li
ok ta tás mun ka rend je sze rint szer ve zett ok ta tás ban részt
ve võ ta nu lók után igé nyel he tõ.

(3) A fenn tar tók nak nyújt ha tó tá mo ga tás mér té ke az
(1) be kez dés a) pont já ban fel so rolt ta nu lók ese té ben nem
ha lad hat ja meg a 140 000 Ft/fõ/év össze get. A 2011/2012.
tan év egy ta ní tá si fél évé re vo nat ko zó 50%-os tá mo ga tá si
összeg re va ló jo go sult sá got nem érin ti, ha a ta nu ló az adott 
ta ní tá si fél év le zá rul ta elõtt el köl tö zik az is ko la te le pü lé sé -
rõl, vagy el hagy ja a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tét és ez ál -
tal ta nu lói jog vi szo nya az is ko lá val meg szû nik. A tá mo ga -
tás ra va ló jo go sult sá got nem érin ti, ha a ta nu ló egy te le pü -
lé sen be lül, azo nos fenn tar tó fenn tar tá sá ban ál ló má sik in -
téz mény be át írat ko zik.

(4) Az (1) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott ta nu ló
ese té ben a tá mo ga tás mér té ke nem ha lad hat ja meg
a 70 000 Ft/fõ/év össze get.

(5) A fenn tar tók ál tal el nyert tá mo ga tá sok fel hasz nál ha -
tók az is ko lák (1) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott ta -
nu lói ese té ben a 11. mel lék let ben meg ha tá ro zott, is ko lai,
tan órán kí vü li, he ti rend sze res ség gel tar tott ma gyar nyel vi
fel ké szí tõ prog ra mok költ sé ge i re, az azok kal össze füg gõ
em be ri erõ for rá sok költ sé ge i re, a cél cso port szá má ra biz -
to sí tott kul tu rá lis kü lönb sé ge ket át hi da ló is ko lai, tan órán
kí vü li te vé keny sé gek re, az ok ta tá si-fej lesz té si fo lya mat -
ban vagy az ah hoz va ló hoz zá fé rés hez el en ged he tet len,
a cél cso port szá má ra biz to sí tott esz kö zök be szer zé sé re, az
is ko lai gyer mek vé del mi fe le lõs vagy az ez zel a fel adat tal
meg bí zott mun ka társ ta nu ló val és a ta nu ló csa lád já val va ló 
rend sze res kap cso lat tar tá sá val össze füg gõ em be ri erõ for -
rá sok költ sé ge i re, a mel lék let ben meg ha tá ro zott mér ték -
ben. Az (1) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott ta nu lók
ese té ben a tá mo ga tás a 12. mel lék let ben meg ha tá ro zott is -
ko lai, tan órán kí vü li, he ti rend sze res ség gel tar tott ma gyar
nyel vi fel ké szí tõ prog ra mok költ sé ge i re, va la mint az az zal
össze füg gõ em be ri erõ for rá sok kal kap cso la tos költ sé gek -
re for dít ha tó.

8. §

(1) A 7. § sze rin ti tá mo ga tá si igényt az 1., 9., 11. és
12. mel lék let sze rin ti adat lap ki töl té sé vel 2011. ok tó ber
6-ig kell be nyúj ta ni.

(2) Az Igaz ga tó ság az ön kor mány za ti fenn tar tó ál tal be -
nyúj tott tá mo ga tá si igé nye ket 2011. ok tó ber 27-ig egy pél -
dány ban meg kül di az Alap ke ze lõ ré szé re.

(3) Az Alap ke ze lõ a fel dol go zott igény be je len té sek
alap ján el ké szí tett össze sí tõ je len té sét az ön kor mány za ti
fenn tar tó, a köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz -
mény fenn tar tó ja, va la mint a köz pon ti költ ség ve té si szerv -
ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mény sze rin ti bon tás ban
me gyén ként, to váb bá in téz mény-, cél cso port tí pu sok és ta -
nu lói lét szám sze rint össze sít ve nyom ta tott és elekt ro ni kus 
for má ban 2011. no vem ber 8-ig meg kül di a mi nisz ter ré -
szé re. A köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz -
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mény fenn tar tók igé nye i nek Kincs tár ál ta li tel je sí té sé hez
a fenn tar tón kén ti fi nan szí ro zá si ada to kat az e be kez dés ben 
fog lalt idõ pont ban az Alap ke ze lõ elekt ro ni kus for má ban
meg kül di a mi nisz ter ré szé re.

(4) A mi nisz ter a 7. §-ban meg ha tá ro zott fel té te lek nek
meg fe le lõ fenn tar tók ál tal be nyúj tott tá mo ga tá si igé nyek
ala pul vé te lé vel, az össze sí tett igé nyek alap ján a ren del ke -
zés re ál ló for rás ter hé re és ere jé ig dönt a tá mo ga tá sok mér -
té ké rõl és azt – az Alap ke ze lõ egy ide jû ér te sí té sé vel –
a NEFMI hon lap ján 2011. no vem ber 21-ig köz zé te szi.
A mi nisz ter dön té sét az Alap ke ze lõ köz li a fenn tar tók kal.

(5) A mi nisz ter a tá mo ga tott ön kor mány za ti fenn tar tó
uta lás hoz szük sé ges ada ta it – KSH azo no sí tó ját, (te le pü -
lés tí pus nél kü li) meg ne ve zé sét és a tá mo ga tás össze gét –
2011. no vem ber 21-ig – elekt ro ni kus úton a he lyi ön kor -
mány za tok, több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok mu ta tó -
szám-fel is me ré si rend sze ré ben (ebr42 rend szer) és pa pír
ala pon – köz li a he lyi ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz -
ter rel. A tá mo ga tást az ön kor mány za ti fenn tar tó ese té ben
a he lyi ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter utal vá nyo zá -
sa alap ján a Kincs tár a 2011. de cem ber ha vi net tó fi nan szí -
ro zás ke re té ben fo lyó sít ja.

(6) A mi nisz ter a tá mo ga tott köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó
nem ál la mi in téz mény fenn tar tó ja ese té ben az in téz mény -
fenn tar tó ada ta it és a tá mo ga tás össze gét utal vá nyo zás cél -
já ból köz li a Kincs tár ral. A Kincs tár a tá mo ga tá si össze get
a mi nisz ter utal vá nyo zá sa alap ján 2011. de cem ber 15-ig
fo lyó sít ja.

(7) A tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ról tör té nõ el szá mo lás
a mel lék let ben köz zé tett össze sí tõ el szá mo ló lap és a tá -
mo ga tá si cél meg va ló su lá sá ról ké szí tett össze fog la ló alap -
ján tör té nik, ame lye ket a tá mo ga tott fenn tar tók nak 2012.
jú ni us 30-ig kell meg kül de ni ük az Alap ke ze lõ ré szé re. Az
el szá mo lás alap ját ké pe zõ adat la po kat és do ku men tu mo -
kat öt évig meg kell õriz ni.

5. Gyer mek gyógy üdü lõk ben, egész ség ügyi in téz -
mé nyek ben, re ha bi li tá ci ós in téz mé nyek ben tar -
tós gyógy ke ze lés alatt ál ló ta nu lók ok ta tá sá nak tá -
mo ga tá sa

9. §

 (1) A tá mo ga tást a fenn tar tók a gyer mek gyógy üdü lõk -
ben, egész ség ügyi in téz mé nyek ben, re ha bi li tá ci ós in téz -
mé nyek ben fek võ be teg-el lá tás ke re té ben szak el lá tás ban,
il let ve re ha bi li tá ci ós cé lú el lá tás ban ré sze sü lõ, alap- és kö -
zép fo kú is ko lai, a nap pa li ok ta tás mun ka rend je sze rin ti ta -
nu lók tan kö te le zett sé gé nek tel je sí té sét szol gá ló – a Kö -
zokt. tv. 87. § (1) be kez dés d) pont já ban meg ha tá ro zott –
köz ok ta tá si fel adat el lá tá sá nak biz to sí tá sá hoz igé nyel he -
tik. A tá mo ga tás azok után a ta nu lók után igé nyel he tõ,
akik nek fek võ be teg-el lá tás ke re té ben vég zett egy be füg gõ
(fo lya ma tos) gyógy ke ze lé se a hu szon egy nap tá ri na pot

meg ha lad ja, és a gyógy ke ze lés ide je alatt egyé ni (ágy mel -
let ti) fog lal ko zás ese tén leg alább he ti nyolc, cso por tos
fog lal ko zás ese tén leg alább he ti ti zen öt tan óra idõ tar ta má -
ban biz to sí tott az is me re tek szin ten tar tá sát, az is ko lai hi -
ány zás ból ere dõ hát rá nyok csök ken té sét szol gá ló pe da gó -
gi ai fog lal koz ta tás, és akik re te kin tet tel az in téz mény ren -
del ke zik a szü lõ írá sos hoz zá já ru lá sá val a pe da gó gi ai fog -
lal koz ta tás hoz kap cso ló dó ada tok ke ze lé sé re. A tá mo ga tás 
te kin te té ben a gyógy ke ze lés fo lya ma tos nak mi nõ sül ak kor 
is, ha an nak idõ tar ta ma alatt hét vé gen ként a ta nu ló a gyer -
mek gyógy üdü lõ bõl, az egész ség ügyi in téz mény bõl, a re -
ha bi li tá ci ós in téz mény bõl ott ho ná ba tá voz hat.

(2) A tá mo ga tás mér té ke – ta nul ón ként nem ha lad hat ja
meg:

a) a 25 000 Ft/fõ/év össze get, ha a fo lya ma tos gyógy ke -
ze lés idõ tar ta ma leg alább hu szon két, de leg fel jebb negy -
ven egy nap tá ri nap,

b) az 50 000 Ft/fõ/év össze get, ha a fo lya ma tos gyógy -
ke ze lés idõ tar ta ma leg alább negy ven ket tõ, de leg fel jebb
nyolc van ki lenc nap tá ri nap,

c) a 100 000 Ft/fõ/év össze get, ha a fo lya ma tos gyógy -
ke ze lés idõ tar ta ma ki lenc ven vagy an nál több nap tá ri nap.

(3) A tá mo ga tás a fel adat el lá tá sá hoz kap cso ló dó sze -
mé lyi és do lo gi költ sé gek re hasz nál ha tó fel.

(4) Az igény lés az egész ség ügyi in téz mény ta pasz ta la -
ta i ra épü lõ – a 2011. szep tem ber 1-jé tõl 2011. de cem ber
31-ig ter je dõ idõ szak ra tör té nõ – ter ve zés alap ján tör té nik.

(5) A tá mo ga tá si igényt az 1. mel lék let és 13. mel lék let
sze rin ti adat lap ki töl té sé vel 2011. má jus 23-ig kell be nyúj -
ta ni.

(6) Az Igaz ga tó ság az ön kor mány za ti fenn tar tó ál tal be -
nyúj tott tá mo ga tá si igényt 2011. jú ni us 15-ig egy pél dány -
ban meg kül di az Alap ke ze lõ nek.

(7) Az Alap ke ze lõ a fel dol go zott igény be je len té sek
alap ján el ké szí tett össze sí tõ je len té sét 2011. jú li us 1-ig az
ön kor mány za ti fenn tar tó, a köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó
nem ál la mi in téz mény fenn tar tó ja, va la mint a köz pon ti
költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mény
sze rin ti bon tás ban, me gyén ként kü lön-kü lön össze sít ve,
nyom ta tott és elekt ro ni kus for má ban meg kül di a mi nisz ter
ré szé re. A köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz -
mény fenn tar tó ja igé nye i nek Kincs tár ál ta li tel je sí té sé hez,
az egyen kén ti fi nan szí ro zá si ada to kat az Alap ke ze lõ elekt -
ro ni kus for má ban meg kül di a mi nisz ter ré szé re.

10. §

 (1) A mi nisz ter a 9. § (1)–(4) be kez dé sek ben meg ha tá -
ro zott fel té te lek nek meg fe le lõ fenn tar tók ál tal be nyúj tott
tá mo ga tá si igé nyek ala pul vé te lé vel, az össze sí tett igé nyek 
alap ján a ren del ke zés re ál ló for rás ter hé re és ere jé ig 2011.
au gusz tus 5-ig dönt a tá mo ga tá sok mér té ké rõl, és azt – az
Alap ke ze lõ egy ide jû ér te sí té sé vel – a NEFMI hon lap ján
köz zé te szi. A mi nisz ter dön té sét az Alap ke ze lõ köz li a
fenn tar tók kal.
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(2) A mi nisz ter a tá mo ga tott ön kor mány za ti fenn tar tó
uta lás hoz szük sé ges ada ta it – KSH azo no sí tó ját, (te le pü -
lés tí pus nél kü li) meg ne ve zé sét és a tá mo ga tás össze gét –
2011. au gusz tus 19-ig – elekt ro ni kus úton a he lyi ön kor -
mány za tok, több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok mu ta tó -
szám-fel is me ré si rend sze ré ben (ebr42 rend szer) és pa pír
ala pon – köz li a he lyi ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz -
ter rel. A tá mo ga tást az ön kor mány za ti fenn tar tó ese té ben
a he lyi ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter utal vá nyo zá -
sa alap ján a Kincs tár a 2011. szep tem ber ha vi net tó fi nan -
szí ro zás ke re té ben fo lyó sít ja.

(3) A mi nisz ter a tá mo ga tott köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó
nem ál la mi in téz mény fenn tar tó ja ese té ben az in téz mény -
fenn tar tó ada ta it és a tá mo ga tás össze gét utal vá nyo zás cél -
já ból köz li a Kincs tár ral. A Kincs tár a tá mo ga tá si össze get
a mi nisz ter utal vá nyo zá sa alap ján 2011. szep tem ber 15-ig
fo lyó sít ja.

(4) A tá mo ga tás el szá mo lá sa a 14. mel lék let sze rin ti
egyé ni ta nu lói adat la pok ada tai alap ján el ké szí tett,
a 15. mel lék let ként köz zé tett, az egész ség ügyi szol gál ta -
tást nyúj tó in téz mé nyen kén ti össze sí tõ el szá mo ló lap alap -
ján tör té nik.

(5) A 15. mel lék let sze rin ti össze sí tõ el szá mo ló la pot
a tá mo ga tott fenn tar tók 2012. már ci us 31-ig meg kül dik az
Alap ke ze lõ ré szé re. Az össze sí tõ el szá mo lás alap ját ké pe -
zõ ta nu lói adat la po kat öt évig meg kell õriz ni.

6. Is ko la pszi cho ló gu si há ló zat fej lesz té sé nek tá mo -
ga tá sa

11. §

(1) A tá mo ga tást az is ko la pszi cho ló gu si szol gál ta tás
meg kez dé sé re, fej lesz té sé re a több cé lú kis tér sé gi tár su lá -
sok, mint fel ada tot el lá tók ve he tik igény be a 2011. költ -
ség ve té si év ben idõ ará nyo san 4 hó nap ra. A több cé lú kis -
tér sé gi tár su lás az is ko la pszi cho ló gu si szol gál ta tás fel ada -
tát el lát hat ja az ál ta la fenn tar tott, a ne ve lé si ta nács adást is
el lá tó in téz mény ben, vagy – meg ál la po dás alap ján – he lyi
ön kor mány zat vagy ön kor mány za ti tár su lás fenn tar tá sá -
ban mû kö dõ, a ne ve lé si ta nács adást is el lá tó in téz mény
vagy in téz mé nyek út ján. Az is ko la pszi cho ló gu si fel ada tok 
el lá tá sa biz to sít ha tó a ne ve lé si ta nács adó in téz mé nyé ben,
va la mint ezen in téz mény ben fog lal koz ta tott uta zó szak -
em ber biz to sí tá sá val ab ban a köz ok ta tá si in téz mény ben,
ahol az el lá tott ta nu ló jog vi szonnyal ren del ke zik.

(2) A tá mo ga tás mér té ke több cé lú kis tér sé gi tár su lá son -
ként nem ha lad hat ja meg az 1 500 000 fo rin tot, amely
a fel adat el lá tá sá hoz kap cso ló dó, 2011. szep tem be ré tõl in -
du ló 1 fõ lét szám fej lesz tés sel össze füg gõ sze mé lyi ki adá -
sok ra hasz nál ha tó fel.

(3) A tá mo ga tá si igényt az 1. mel lék let sze rin ti adat lap
és a 16. mel lék let I. pont ki töl té sé vel 2011. má jus 26-ig
kell be nyúj ta ni.

(4) A tá mo ga tá si igény hez mel lé kel ni kell:

a) a 16. mel lék let II. pont ja sze rint az is ko la pszi cho ló -
gu si szol gál ta tás je len le gi és ter ve zett mu ta tó i ról szó ló
adat la pot,

b) a 17. mel lék let I. pont ja sze rin ti szán dék nyi lat ko za -
tot,

c) az is ko la pszi cho ló gu si szol gál ta tást nyúj tó in téz -
mény – fenn tar tó ál tal hi te le sí tett – ala pí tó ok ira tát.

12. §

(1) Amennyi ben a több cé lú kis tér sé gi tár su lás az is ko la -
pszi cho ló gu si szol gál ta tást sa ját in téz mé nyé ben biz to sít ja, 
ab ban az eset ben a tá mo ga tás fel té te le a több cé lú kis tér sé -
gi tár su lá si ta nács (a to váb bi ak ban: tár su lá si ta nács) ál tal
meg ho zott ha tá ro zat – a tár su lá si ta nács el nö ke ál tal – hi te -
le sí tett má so la tá nak csa to lá sa, amely tar tal maz za a több cé -
lú kis tér sé gi tár su lás kö te le zett ség vál la lá sát ar ra vo nat ko -
zó an, hogy a ne ve lé si ta nács adás fel ada tai kö zött a több cé -
lú kis tér sé gi tár su lás tag jai az is ko la pszi cho ló gu si fel ada -
tok el lá tá sát is vál lal ták.

(2) Amennyi ben a több cé lú kis tér sé gi tár su lás az is ko la -
pszi cho ló gu si szol gál ta tást a ne ve lé si ta nács adást is el lá tó
in téz mény vagy in téz mé nyek út ján he lyi ön kor mány zat tal
vagy ön kor mány za ti tár su lás sal kö tött meg ál la po dás alap -
ján lát ja el, ab ban az eset ben a tá mo ga tás fel té te le – az
igény jo go sult sá got meg ala po zó te vé keny ség ként – az is -
ko la pszi cho ló gu si fel adat el lát ás ra meg kö tött meg ál la po -
dás tár su lá si ta nács el nö ke ál tal hi te le sí tett má so la tá nak
csa to lá sa.

(3) Amennyi ben a több cé lú kis tér sé gi tár su lás ál tal
fenn tar tott vagy meg ál la po dás alap ján – he lyi ön kor mány -
zat vagy ön kor mány za ti tár su lás fenn tar tá sá ban mû kö dõ –
a ne ve lé si ta nács adást is el lá tó in téz mény ben, az is ko la -
pszi cho ló gu si fel adat el lát ás ra csak 2011. szep tem ber 1-jé -
tõl kez dõ dõ en ke rül sor, ab ban az eset ben a tá mo ga tás fel -
té te le a fel adat el lát ás ra jo go sult tá vá ló in téz mény ala pí tó
ok ira tá nak mó do sí tá sá ra vo nat ko zó, a 17. mel lék let
II. pont ja sze rin ti fenn tar tói szán dék nyi lat ko zat csa to lá sa.

(4) Amennyi ben a több cé lú kis tér sé gi tár su lás az is ko la -
pszi cho ló gu si szol gál ta tást meg ál la po dás alap ján biz to sít -
ja, ab ban az eset ben a tá mo ga tás fel té te le az is ko la pszi cho -
ló gu si fel adat el lát ás ra jo go sult in téz mény fenn tar tó já nak
a 17. mel lék let III. pont ja sze rin ti szán dék nyi lat ko zat ar -
ról, hogy a több cé lú kis tér sé gi tár su lás sal kö tött meg ál la -
po dás ban fog lal tak sze rint 2011. szep tem be ré tõl tel je sí ti
az egy fõ is ko la pszi cho ló gu si lét szám fej lesz tést.

(5) Az Igaz ga tó ság a 11. § (3)–(4) be kez dés és 12. §
(1)–(4) be kez dés sze rint hoz zá be nyúj tott tá mo ga tá si igé -
nye ket egy pél dány ban 2011. jú ni us 16-ig meg kül di az
Alap ke ze lõ nek.

(6) Az Alap ke ze lõ a fel dol go zott igény be je len té sek
alap ján el ké szí tett össze sí tõ je len té sét 2011. jú ni us 28-ig,
több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok sze rin ti bon tás ban me gyén -
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ként kü lön-kü lön össze sít ve, nyom ta tott és elekt ro ni kus
for má ban meg kül di a mi nisz ter ré szé re.

 (7) A mi nisz ter az össze sí tett igé nyek, va la mint az
(1)–(4) be kez dé sek ben meg ha tá ro zott fel té te lek nek meg -
fe le lõ több cé lú kis tér sé gi tár su lás ál tal be nyúj tott tá mo ga -
tá si igé nyek ala pul vé te lé vel, a ren del ke zés re ál ló for rás
ter hé re és ere jé ig 2011. jú li us 19-ig dönt a tá mo ga tá sok
mér té ké rõl és azt – az Alap ke ze lõ egy ide jû ér te sí té sé vel –
a NEFMI hon lap ján köz zé te szi. A mi nisz ter dön té sét az
Alap ke ze lõ köz li a fenn tar tó val.

 (8) A mi nisz ter a tá mo ga tott több cé lú kis tér sé gi tár su lás 
uta lás hoz szük sé ges ada ta it – KSH azo no sí tó ját, (te le pü -
lés tí pus nél kü li) meg ne ve zé sét és a tá mo ga tás össze gét –
2011. jú li us 25-ig elekt ro ni kus úton a he lyi ön kor mány za -
tok, több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok mu ta tó szám fel is me ré si 
rend sze ré ben (ebr42 rend szer) és pa pír ala pon köz li a he lyi 
ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter rel. A tá mo ga tást
a több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok ese té ben a he lyi ön kor -
mány za to kért fe le lõs mi nisz ter utal vá nyo zá sa alap ján
a Kincs tár a 2011. au gusz tus ha vi net tó fi nan szí ro zás ke re -
té ben fo lyó sít ja.

 (9) A tá mo ga tás ban ré sze sü lõ több cé lú kis tér sé gi tár su -
lás a 18. mel lék let sze rin ti adat lap ki töl té sé vel az is ko la -
pszi cho ló gu si szol gál ta tás ról 2012. jú ni us 30-ig ada to kat
szol gál tat az Alap ke ze lõ ré szé re. Az is ko la pszi cho ló gu si
szol gál ta tást alá tá masz tó adat la po kat öt évig meg kell
õriz ni.

13. §

 (1) Az a több cé lú kis tér sé gi tár su lás, amely a pe da gó gi -
ai szak szol gá la tok és a sa já tos ne ve lé si igé nyû ta nu lók tá -
mo ga tá sa igény lé sé nek, fo lyó sí tá sá nak, el szá mo lá sá nak és 
el len õr zé sé nek rend jé rõl szó ló 15/2009. (IV. 2.) OKM
ren de let [a to váb bi ak ban: 15/2009. (IV. 2.) OKM ren de let] 
8. §-a, és az egyes sa já tos köz ok ta tá si fel ada tok tá mo ga tá -
sa igény lé sé nek, dön té si rend sze ré nek, fo lyó sí tá sá nak, el -
szá mo lá sá nak és el len õr zé sé nek rész le tes sza bá lya i ról
szó ló 17/2010. (III. 30.) OKM ren de let [a to váb bi ak ban:
17/2010. (III. 30.) OKM ren de let] 13. §-a alap ján tá mo ga -
tás ban ré sze sült, és a tá mo ga tás ból 2009. szep tem be ré tõl,
il let ve 2010. szep tem be ré tõl biz to sí tott is ko la pszi cho ló -
gu si szol gál ta tást el lát ja, to váb bi tá mo ga tást igé nyel het az
is ko la pszi cho ló gu si te vé keny ség gel össze füg gõ sze mé lyi
ki adá sok fe de ze té hez.

 (2) A 15/2009. (IV. 2.) OKM ren de let 8. §-a alap ján el -
nyert tá mo ga tás sal meg kez dett is ko la pszi cho ló gu si szol -
gál ta tás sze mé lyi ki adá sa i val össze füg gõ tá mo ga tás mér -
té ke több cé lú kis tér sé gi tár su lá son ként nem ha lad hat ja az
1 000 000 fo rin tot, il let ve a 17/2010. (III. 30.) OKM ren de -
let 13. §-a alap ján el nyert tá mo ga tás sal meg kez dett is ko la -
pszi cho ló gu si szol gál ta tás sze mé lyi ki adá sa i val össze füg -
gõ tá mo ga tás mér té ke több cé lú kis tér sé gi tár su lá son ként
nem ha lad hat ja az 1 000 000 fo rin tot.

 (3) A tá mo ga tá si igényt az 1. mel lék let és a 16. mel lék -
let I. pont ja sze rin ti adat lap ki töl té sé vel 2011. má jus 26-ig
kell be nyúj ta ni.

 (4) A tá mo ga tá si igény hez mel lé kel ni kell:

a) a 16. mel lék let II. pont ja sze rint az is ko la pszi cho ló -
gu si szol gál ta tás je len le gi és a ter ve zett mu ta tó i ról szó ló
adat la pot,

b) az is ko la pszi cho ló gu si szol gál ta tást nyúj tó in téz -
mény – fenn tar tó ál tal hi te le sí tett – ala pí tó ok ira tát, amely -
nek tar tal maz nia kell az is ko la pszi cho ló gu si szol gál ta tás ra 
va ló jo go sult sá got,

c) amennyi ben a több cé lú kis tér sé gi tár su lás a 15/2009.
(IV. 2.) OKM ren de let 8. §-a alap ján el nyert tá mo ga tás sal
2009. szep tem ber ben lé te sí tett is ko la pszi cho ló gu si ál lás -
he lyet to vább ra is fenn tart ja, a 17/IV. és a 17/VI. mel lék let
sze rin ti nyi lat ko za to kat,

d) amennyi ben a több cé lú kis tér sé gi tár su lás a 17/2010.
(III. 30.) OKM ren de let 13. §-a alap ján el nyert tá mo ga tás -
sal 2010. szep tem ber ben lé te sí tett is ko la pszi cho ló gu si ál -
lás he lyet to vább ra is fenn tart ja, a 17/V. és a 17/VII. mel -
lék let sze rin ti nyi lat ko za to kat.

 (5) Az Igaz ga tó ság a (3)–(4) be kez dés sze rint hoz zá be -
nyúj tott tá mo ga tá si igé nye ket egy pél dány ban, va la mint
a (6) be kez dés ben meg ha tá ro zott ér te sí tõ le vél egy hi te le -
sí tett má so la ti pél dá nyát 2011. jú ni us 16-ig meg kül di
az Alap ke ze lõ nek.

 (6) A tá mo ga tás igény lé sé hez az Alap ke ze lõ csa tol ja
a 15/2009. (IV. 2.) OKM ren de let 8. §-a, il let ve a 17/2010.
(III. 30.) OKM ren de let 13. §-a alap ján el nyert tá mo ga tás -
ról szó ló, a jog elõd je – az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té -
ri um Tá mo ga tás ke ze lõ Igaz ga tó sá ga – ál tal ki ad má nyo -
zott ér te sí tõ le vél egy hi te le sí tett má so la ti pél dá nyát.

14. §

 (1) Az Alap ke ze lõ a fel dol go zott igény be je len té sek
alap ján el ké szí tett össze sí tõ je len té sét 2011. jú ni us 28-ig
több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok sze rin ti bon tás ban, me gyén -
ként kü lön-kü lön össze sít ve, nyom ta tott és elekt ro ni kus
for má ban meg kül di a mi nisz ter ré szé re.

 (2) A mi nisz ter az össze sí tett igé nyek, va la mint a 13. §
(1)–(4) be kez dé sek ben meg ha tá ro zott fel té te lek nek meg -
fe le lõ fenn tar tó ál tal be nyúj tott tá mo ga tá si igé nyek ala pul
vé te lé vel, a ren del ke zés re ál ló for rás ter hé re és ere jé ig
2011. jú li us 19-ig dönt a tá mo ga tá sok mér té ké rõl, és azt –
az Alap ke ze lõ egy ide jû ér te sí té sé vel – a NEFMI hon lap ján 
köz zé te szi. A mi nisz ter dön té sét az Alap ke ze lõ köz li
a több cé lú kis tér sé gi tár su lás sal.

 (3) A mi nisz ter a tá mo ga tott több cé lú kis tér sé gi tár su lás 
uta lás hoz szük sé ges ada ta it – KSH azo no sí tó ját, (te le pü -
lés tí pus nél kü li) meg ne ve zé sét és a tá mo ga tás össze gét –
2011. jú li us 25-ig – elekt ro ni kus úton a he lyi ön kor mány -
za tok, több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok mu ta tó szám-fel is me -
ré si rend sze ré ben (ebr42 rend szer) és pa pír ala pon – köz li
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a he lyi ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter rel. A tá mo ga -
tást a több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok ese té ben a he lyi ön -
kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter utal vá nyo zá sa alap ján
a Kincs tár a 2011. au gusz tus ha vi net tó fi nan szí ro zás ke re -
té ben fo lyó sít ja.

 (4) A tá mo ga tás ban ré sze sü lõ több cé lú kis tér sé gi tár su -
lás a 18. mel lék let sze rin ti adat lap ki töl té sé vel az is ko la -
pszi cho ló gu si szol gál ta tás ról 2012. jú ni us 30-ig ada to kat
szol gál tat az Alap ke ze lõ ré szé re. Az is ko la pszi cho ló gu si
szol gál ta tást alá tá masz tó adat la po kat öt évig meg kell
õriz ni.

7. A be il lesz ke dé si, ta nu lá si, ma ga tar tá si ne héz ség -
gel küz dõ (BTM) gyer me kek, ta nu lók óvo dai ne ve -
lé sé vel, il let ve is ko lai ne ve lé sé vel és ok ta tá sá val
kap cso la tos fel ada tok el lá tá sá nak tá mo ga tá sa

15. §

 (1) A tá mo ga tást a fenn tar tók a fenn tar tá suk ban lé võ
ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek ben a be il lesz ke dé si, ta nu lá -
si, ma ga tar tá si ne héz ség gel küz dõ gyer me kek, ta nu lók
2010/2011. tan évi nyi tó, 2010. ok tó ber 1-jei köz ok ta tá si
sta tisz ti ka tény le ges, va la mint a 2011/2012. tan évi nyi tó,
2011. ok tó ber 1-jei vár ha tó, a (2) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott fel té te lek nek meg fe le lõ ta nu lók lét szá ma alap ján igé -
nyel he tik.

 (2) Az (1) be kez dés ben fog lalt tá mo ga tás a ne ve lé si ta -
nács adó ér vé nyes szak vé le mé nye alap ján azon be il lesz ke -
dé si, ta nu lá si, ma ga tar tá si ne héz ség gel küz dõ óvo dai ne -
ve lés ben ré sze sü lõ gyer me kek, és a nap pa li rend sze rû is -
ko lai ok ta tás mun ka rend je sze rint is ko lai ne ve lés ben, ok -
ta tás ban ré sze sü lõ ta nu lók után igé nyel he tõ, akik után
a fenn tar tók az esély egyen lõ sé get szol gá ló in téz ke dé sek
és az in teg rá ci ós rend szer ben részt ve võ in téz mé nyek ben
dol go zó pe da gó gu sok tá mo ga tá sá ról szó ló 5/2011. (II. 15)
KIM ren de let (a to váb bi ak ban: KIM ren de let) alap ján
a ké pes ség-ki bon ta koz ta tó, in teg rá ci ós fel ké szí tés hez,
óvo dai fej lesz tõ prog ram meg va ló sí tá sá hoz nem nyúj tot -
tak be tá mo ga tá si igényt.

 (3) A tá mo ga tás ki zá ró lag a ne ve lé si ta nács adó szak vé -
le mé nyé ben meg ha tá ro zott fej lesz té si cé lok meg va ló sí tá -
sá hoz kap cso ló dó, a ké pes sé gek fej lesz té sét szol gá ló esz -
kö zök be szer zé sé re, va la mint a le sza ka dás meg aka dá lyo -
zá sát szol gá ló, dif fe ren ci ált fej lesz tést biz to sí tó ok ta tás -
szer ve zé si for mák – pl. cso port bon tás, egyé ni vagy kis cso -
por tos fog lal koz ta tás – sze mé lyi és do lo gi költ sé ge i re
hasz nál ha tó fel a 2011. ja nu ár 1. és 2011. de cem ber 31. kö -
zöt ti idõ szak ban.

 (4) A tá mo ga tás a fel adat el lá tá sá hoz kap cso ló dó sze -
mé lyi és do lo gi költ sé gek re hasz nál ha tó fel. A tá mo ga tás

mér té ke az (1) be kez dés sze rint szá mí tott igény lés re jo go -
sí tó lét szám alap ján nem ha lad hat ja meg a 14 000 fo rint/fõ
össze get. A tá mo ga tás alap ja a be il lesz ke dé si, ta nu lá si,
ma ga tar tá si ne héz ség gel küz dõ gyer me kek, ta nu lók 2010.
ok tó ber 1-jei tény le ges és a 2011. ok tó ber 1-jei tény le ges
lét szá má nak ma te ma ti kai át la ga csök kent ve a KIM ren de -
let alap ján be nyúj tott igény lés sel érin tett gyer mek- és ta -
nu ló lét szám mal.

 (5) A tá mo ga tá si igényt az 1. és a 19. mel lék let sze rin ti
adat lap ki töl té sé vel 2011. má jus 27-ig kell be nyúj ta ni.

 (6) Az Igaz ga tó ság az ön kor mány za ti fenn tar tó ál tal be -
nyúj tott tá mo ga tá si igényt 2011. jú li us 20-ig egy pél dány -
ban meg kül di az Alap ke ze lõ nek.

16. §

 (1) Az Alap ke ze lõ a fel dol go zott igény be je len té sek
alap ján el ké szí tett össze sí tõ je len té sét 2011. au gusz tus
17-ig az ön kor mány za ti fenn tar tó, a köz ok ta tá si fel ada tot
el lá tó nem ál la mi in téz mény fenn tar tó ja, va la mint a köz -
pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz -
mény sze rin ti bon tás ban, me gyén ként kü lön-kü lön össze -
sít ve, nyom ta tott és elekt ro ni kus for má ban meg kül di a mi -
nisz ter ré szé re. A köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi
in téz mény fenn tar tó ja igé nye i nek Kincs tár ál ta li tel je sí té -
sé hez, a fenn tar tón kén ti, il let ve in téz mé nyen kén ti fi nan -
szí ro zá si ada to kat az Alap ke ze lõ elekt ro ni kus for má ban
meg kül di a mi nisz ter ré szé re.

 (2) A mi nisz ter a 15. § (1)–(5) be kez dé sé ben fog lalt
ren del ke zé sek nek va ló meg fe le lés fi gye lem be vé te lé vel,
va la mint az össze sí tett igé nyek alap ján a ren del ke zés re ál -
ló for rás ter hé re és ere jé ig dönt 2011. szep tem ber 15-ig
a tá mo ga tá sok mér té ké rõl és azt – az Alap ke ze lõ egy ide jû
ér te sí té sé vel – a NEFMI hon lap ján köz zé te szi. A mi nisz ter 
dön té sét az Alap ke ze lõ köz li a fenn tar tók kal.

 (3) A mi nisz ter a tá mo ga tott ön kor mány za ti fenn tar tó
uta lás hoz szük sé ges ada ta it – KSH azo no sí tó ját, (te le pü -
lés tí pus nél kü li) meg ne ve zé sét és a tá mo ga tás össze gét –
2011. szep tem ber 19-ig – elekt ro ni kus úton a he lyi ön kor -
mány za tok, több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok mu ta tó szám-
fel is me ré si rend sze ré ben (ebr42 rend szer) és pa pír ala pon
– köz li a he lyi ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter rel.
A tá mo ga tást az ön kor mány za ti fenn tar tó ese té ben a he lyi
ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter utal vá nyo zá sa alap -
ján a Kincs tár a 2011. ok tó ber ha vi net tó fi nan szí ro zás ke -
re té ben fo lyó sít ja.

 (4) A mi nisz ter a tá mo ga tott köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó 
nem ál la mi in téz mény fenn tar tó ja ese té ben az in téz mény -
fenn tar tó ada ta it és a tá mo ga tás össze gét utal vá nyo zás cél -
já ból köz li a Kincs tár ral. A Kincs tár a tá mo ga tá si össze get
a mi nisz ter utal vá nyo zá sa alap ján fo lyó sít ja 2011. ok tó ber
17-ig.
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8. Az esély egyen lõ sé get szol gá ló in téz ke dé sek

17. §

Az e ren de let ben fog lalt tá mo ga tá sok irán ti igény hez
csa tol ni kell a fenn tar tók 20. mel lék let sze rin ti nyi lat ko za -
tát ar ról, hogy ren del ke zik a Kö zokt. tv. 105. §-ában meg -
ha tá ro zott köz ok ta tá si esély egyen lõ sé gi in téz ke dé si terv -
vel. E ren del ke zé se ket ön kor mány za ti tár su lá sok te kin te -
té ben az zal az el té rés sel kell al kal maz ni, hogy a nyi lat ko -
za tot a he lyi ön kor mány za tok tár su lá sa i ról és együtt mû kö -
dé sé rõl szó ló 1997. évi CXXXV. tör vény ben, va la mint
a te le pü lé si ön kor mány za tok több cé lú kis tér sé gi tár su lá sá -
ról szó ló 2004. évi CVII. tör vény ben az egyes tár su lá si tí -
pu sok nál meg ha tá ro zott dön tés ho zó szerv vagy sze mély
ad ja ki. A köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz -
mény fenn tar tó ja köz ok ta tá si esély egyen lõ sé gi in téz ke dé -
si terv hi á nyá ban ar ról nyi lat ko zik, hogy ne ve lé si prog -
ram ja vagy pe da gó gi ai prog ram ja tar tal maz za az esély -
egyen lõ sé get szol gá ló in téz ke dé se ket.

9. Kö zös ren del ke zé sek

18. §

 (1) Az e ren de let ben fog lalt tá mo ga tá si igé nye ket
a) az ön kor mány za ti fenn tar tó az Igaz ga tó ság hoz

a Kincs tár ál tal üze mel te tett elekt ro ni kus rend sze ren ke -
resz tül, to váb bá két ere de ti pél dány ban pos tai úton,

b) a köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény
fenn tar tó ja és a köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ
fel sõ ok ta tá si in téz mény az Alap ke ze lõ ré szé re két ere de ti
pél dány ban pos tai úton, va la mint az Alap ke ze lõ hon lap ján 
ta lál ha tó, e cél ra ki ala kí tott elekt ro ni kus rend sze ren ke -
resz tül

nyújt hat ja be.
 (2) Ha tár idõ ben be nyúj tott nak kell te kin te ni azt a tá mo -

ga tá si igényt, ame lyet a be adá si ha tár idõ utol só nap ján éj -
fé lig rög zí tet tek az in for ma ti kai rend szer ben és az ilyen
mó don rög zí tett igényt leg ké sõbb más nap pos tá ra ad ták.
A ki zá ró lag pos tai úton be nyúj tott adat lap ér vény te len.

 (3) Amennyi ben a fenn tar tók az igény lé si ha tár idõt ön -
hi bá ju kon kí vül el mu lasz tot ták, iga zo lá si ké rel met nyújt -
hat nak be az el mu lasz tott ha tár idõ tõl szá mí tott öt na pon
be lül az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott szerv hez, mely
há rom na pon be lül dönt az iga zo lá si ké re lem rõl. Az iga zo -
lá si ké re lem mel együtt az el mu lasz tott igény lést is pó tol ni -
uk kell. Az iga zo lá si ké re lem be nyúj tá sá ra nyit va ál ló ha -
tár idõ jog vesz tõ.

 (4) Az ön kor mány za ti fenn tar tó ese tén az Igaz ga tó ság
a köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény fenn -
tar tó ja és a köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel -
sõ ok ta tá si in téz mé nyek ese tén az Alap ke ze lõ a ha tár idõ ig

be nyúj tott igé nyek sza bály sze rû sé gi fe lül vizs gá la ta so rán, 
szük ség ese tén nyolc na pos ha tár idõ vel hi ány pót lás ra hív -
ja fel a tá mo ga tást igény lõt. Amennyi ben az ön kor mány -
za ti fenn tar tó fel hí vás nak nem tesz ele get, vagy nem meg -
fe le lõ en tel je sí ti azt, az Igaz ga tó ság a tá mo ga tá si igényt
nem to váb bít ja, és er rõl ér te sí ti a tá mo ga tást igény lõt.
Az Igaz ga tó ság a to váb bí tás ra nem ke rült igény lé sek
össze sí tett lis tá ját, a fenn tar tók meg ne ve zé sé vel és a to -
váb bí tás mel lõ zé sé nek in dok lá sá val meg kül di az Alap ke -
ze lõ ré szé re.

19. §

 (1) A tá mo ga tás ban ré sze sí tett ön kor mány za ti fenn tar tó 
egy össze gû fi nan szí ro zá sá hoz a fe de ze tet a költ ség ve té si
tör vény 1. mel lék let IX. fe je zet 5. cím „Köz pon to sí tott elõ -
irány za tok” alat ti for rás biz to sít ja.

 (2) A tá mo ga tás ban ré sze sí tett köz ok ta tá si fel ada tot el -
lá tó nem ál la mi in téz mény fenn tar tó já nak egy össze gû fi -
nan szí ro zá sá hoz a fe de ze tet a költ ség ve té si tör vény
1. mel lék let XX. fe je zet, 20. cím, 2. al cím, 3. jog cím cso -
port Köz ok ta tá si cé lú hu mán szol gál ta tás és ki egé szí tõ tá -
mo ga tás elõ irány za ta alat ti for rás biz to sít ja.

 (3) Az e ren de let ben fog lalt tá mo ga tás ban ré sze sült
köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in -
téz mény tá mo ga tá sá ról a mi nisz ter év köz ben, de leg ké -
sõbb no vem ber 30-ig elõ irány zat mó do sí tás út ján gon dos -
ko dik a költ ség ve té si tör vény 1. mel lék let XX. fe je zet, 20.
cím, 2. al cím, 17. jog cím cso port Gya kor ló is ko lák nor ma -
tív tá mo ga tá sa elõ irány zat ter hé re.

 (4) Amennyi ben az e ren de let ben fog lalt fel té te lek nek
meg fe le lõ fenn tar tók 2011. má jus 31-ig az in téz mény
fenn tar tói jo gá nak át adá sá val, át szer ve zé sé vel, meg szün -
te té sé vel össze füg gõ dön tést hoz nak, ak kor az e ren de let -
ben fog lal ta kat – a 3–6. §-ban meg ha tá ro zott tá mo ga tá si
jog cí mek ki vé te lé vel – a kö vet ke zõ el té ré sek kel kell al kal -
maz ni. Az in téz mény jog utód nél kü li meg szün te té se ese té -
ben – ide ért ve a he lyi ön kor mány za ti fenn tar tá sú in téz -
mény fenn tar tói jo gá nak köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem
ál la mi in téz mény fenn tar tó vagy köz pon ti költ ség ve té si
szerv ré szé re tör té nõ át adá sát, il let ve a köz ok ta tá si fel ada -
tot el lá tó nem ál la mi in téz mény fenn tar tói vagy köz pon ti
költ ség ve té si szerv fenn tar tói jo gá nak ön kor mány za ti
fenn tar tó ré szé re tör té nõ át adá sát – a fenn tar tók az érin tett
in téz mé nyek vo nat ko zá sá ban nem nyújt hat nak be tá mo ga -
tá si igényt. Az in téz mény jog utód dal tör té nõ meg szû né se
vagy át szer ve zé se, il let ve – az in téz mény jog utód nél kü li
meg szû né sé nek nem mi nõ sü lõ – fenn tar tói jo gá nak át adá -
sa ese té ben a tá mo ga tá si igényt a jog elõd in téz mény fenn -
tar tó ja a jog utód in téz mény fenn tar tó já nak egyet ér té sé vel
nyújt hat ja be, eb ben az eset ben az igény lés hez a 21. mel -
lék le tet is csa tol ni kell. Amennyi ben a jog utód dal tör té nõ
meg szû nés rõl, át szer ve zé sé rõl, fenn tar tói jog át adás ról az
igény lés be nyúj tá sá nak ha tár ide jét kö ve tõ en szü le tik dön -
tés, úgy ar ról a jog elõd in téz mény fenn tar tó já nak tá jé koz -
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tat nia kell az Alap ke ze lõt. Az el nyert tá mo ga tást a jog elõd, 
il let ve jog utód in téz mény fenn tar tó ja idõ ará nyo san hasz -
nál hat ja fel a tá mo ga tá si cél ra, a tá mo ga tás sal a jog utód in -
téz mény fenn tar tó já nak kell el szá mol nia.

 (5) A 3–6. §-ban meg ha tá ro zott tá mo ga tá si jog cí mek
ese té ben a tá mo ga tá si igényt az in téz mény át szer ve zé sé re,
meg szün te té sé re és fenn tar tói jo gá nak át adá sá ra te kin tet
nél kül a tá mo ga tá si fel té te lek nek meg fe le lõ fenn tar tók
nyújt hat ják be. A tá mo ga tás sal a tá mo ga tás ban ré sze sült
fenn tar tó szá mol el.

20. §

 (1) Az ön kor mány za ti fenn tar tó a tá mo ga tás fel hasz ná -
lá sá ról a tárgy év ben de cem ber 31-ei for du ló nap pal a min -
den ko ri zár szám adás ke re té ben és rend je sze rint kö te les
el szá mol ni. A tá mo ga tás nak a tárgy év de cem ber 31-éig
kö te le zett ség vál la lás sal ter helt ma rad vá nyát 2012. jú ni us
30-ig le het fel hasz nál ni.

 (2) A köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény
fenn tar tó ja ese té ben a tá mo ga tá sok el szá mo lá sa a 2011. évi
nor ma tív költ ség ve té si hoz zá já ru lás és tá mo ga tás el szá -
mo lá sa ke re té ben tör té nik. A tá mo ga tás nak a tárgy év de -
cem ber 31-éig kö te le zett ség vál la lás sal ter helt ma rad vá -
nyát 2012. jú ni us 30-ig le het fel hasz nál ni. Ha a köz ok ta tá -
si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény fenn tar tó ja a tá -
mo ga tást vagy an nak egy ré szét jo go su lat la nul vet te
igény be, azt nem meg fe le lõ en hasz nál ta fel, vagy a tá mo -
ga tá sok igény lé sé hez va lót lan ada tot szol gál ta tott, ak kor
a tá mo ga tás ról, vagy an nak meg ha tá ro zott ré szé rõl ha la -
dék ta la nul kö te les le mon da ni, és a le mon dás sal egy ide jû -
leg a tá mo ga tást vagy an nak meg ha tá ro zott ré szét a te rü le -
ti leg il le té kes Igaz ga tó sá gon ke resz tül a NEFMI ré szé re
vissza kell fi zet nie.

 (3) A köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény 
fenn tar tó já nak vissza fi ze té si kö te le zett sé ge ese té ben a tá -
mo ga tást ka ma tok kal ter hel ten kell vissza fi zet nie. A ka -
mat mér té ke a tá mo ga tás jo go su lat lan igény be vé te lét jog -
erõ sen meg ál la pí tó dön tés nap ját ma gá ba fog la ló nap tá ri
fé lé vet meg elõ zõ utol só na pon ér vé nyes jegy ban ki alap ka -
mat két sze re se. Ha a köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la -
mi in téz mény fenn tar tó ja vissza fi ze té si kö te le zett sé gé nek
ha tár idõ ben nem tesz ele get, a vissza fi ze té si kö te le zett ség
tel je sí té sé nek nap já ig to váb bi ké se del mi ka ma tot kell fi -
zet nie.

 (4) A köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ -
ok ta tá si in téz mény e ren de let sze rin ti pénz esz kö zök jog -
sze rû fel hasz ná lá sát a mi nisz ter a hely szí nen jo go sult el -
len õriz ni. A tá mo ga tás nak a tárgy év de cem ber 31-éig kö -
te le zett ség vál la lás sal ter helt ma rad vá nyát 2012. jú ni us
30-ig le het fel hasz nál ni. Ha a köz pon ti költ ség ve té si
szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mény a tá mo ga tást
vagy an nak egy ré szét jo go su lat la nul vet te igény be, azt

nem a meg je lölt fel adat ra hasz nál ta fel vagy a tá mo ga tá sok 
igény lé sé hez va lót lan ada tot szol gál ta tott, ak kor a tá mo ga -
tás ról ha la dék ta la nul kö te les le mon da ni és a tá mo ga tást
köz vet le nül a NEFMI ré szé re vissza kell fi zet nie.

 (5) A köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ -
ok ta tá si in téz mény vissza fi ze té si kö te le zett sé ge ese té ben
a tá mo ga tást ka ma tok kal ter hel ten kell vissza fi zet nie.
A ka mat mér té ke a tá mo ga tás jo go su lat lan igény be vé te lét
jog erõ sen meg ál la pí tó dön tés nap ját ma gá ban fog la ló nap -
tá ri fé lé vet meg elõ zõ utol só na pon ér vé nyes jegy ban ki
alap ka mat két sze re se. Ha a köz pon ti költ ség ve té si szerv -
ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mény vissza fi ze té si kö te -
le zett sé gé nek ha tár idõ ben nem tesz ele get, a vissza fi ze té si
kö te le zett ség tel je sí té sé nek nap já ig to váb bi ké se del mi ka -
ma tot kell fi zet nie.

 (6) Ha a vissza fi ze ten dõ tá mo ga tás ka mat tal szá mí tott
együt tes össze ge, il let ve a ké se del mi ka mat és a jog ta lan
igény be vé tel mi at ti ka mat együt tes össze ge az ezer fo rin -
tot nem éri el, azt a köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi
in téz mény fenn tar tó já nak, va la mint a köz pon ti költ ség ve -
té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mény nek nem
kell vissza fi zet nie.

21. §

 (1) E ren de let sze rin ti pénz esz kö zök jog sze rû fel hasz -
ná lá sát a Kincs tár a hely szí nen jo go sult el len õriz ni. Az el -
len õr zé sek hez szük sé ges ada to kat a Kincs tár írá sos meg -
ke re sé sé re az Alap ke ze lõ kö te les 10 mun ka na pon be lül át -
ad ni.

 (2) A tá mo ga tás cél já nak szak mai meg va ló su lá sát és
a pénz esz kö zök jog sze rû fel hasz ná lá sát az Alap ke ze lõ
a hely szí nen is jo go sult el len õriz ni 2012. de cem ber 31-ig.
Az Alap ke ze lõ – a Kincs tár, il let ve a 20. § (4) be kez dés
ese té ben a mi nisz ter – egy ide jû ér te sí té se mel lett az adat -
szol gál ta tást és a hely szí ni el len õr zést írás ban kez de mé -
nye zi. A mo ni tor ing adat szol gál ta tás hoz szük sé ges, az
Alap ke ze lõ hon lap ján 2012. áp ri li sá tól meg ta lál ha tó in di -
ká tor táb lá za tot a tá mo ga tást el nyert fenn tar tók nak 2012.
jú ni us 30-ig elekt ro ni kus for má ban kö te le zõ ki töl te ni ük,
és pa pír ala pú for má tum ban meg kül de ni ük. Az Alap ke ze -
lõ a mo ni tor ing ered mé nyé rõl írás ban tá jé koz tat ja a Kincs -
tárt.

22. §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba,
és 2016. de cem ber 31-én ha tá lyát vesz ti.

  Dr. Rét he lyi Mik lós s. k.,
  nem ze ti erõ for rás mi nisz ter
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1. mel lék let a 24/2011. (V. 18.) NEFMI ren de let hez

F E N N T A R T Ó I A D A T L A P*

Be kül den dõ az adott jog cím hez kap cso ló dó to váb bi mel lék le tek kel
két ere de ti pél dány ban pos tai úton:
a) az ön kor mány za ti fenn tar tó ese tén: a Ma gyar Ál lam kincs tár il le té kes te rü le ti szer vé hez
b) köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény fenn tar tók, és köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek 
ese tén: az Alap ke ze lõ ré szé re
1374 Bu da pest, Pf. 564

A fenn tar tó ra vo nat ko zó ada tok:

Me gye: Fenn tar tó ne ve:

A több cé lú kis tér sé gi tár su lás ne ve:

Cí me: Pol gár mes ter/el nök/kép vi se lõ ne ve:

Adó szám:           

KSH kód**:       

A szám la ve ze tõ bank ne ve:

Bank szám la szám:        –         –        

Kap cso lat tar tó ne ve: Kap cso lat tar tó e-ma il cí me:

Kap cso lat tar tó te le fon szá ma: Kap cso lat tar tó fax szá ma:

A köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény fenn tar tók ra vo nat ko zó to váb bi ada tok:

Nyil ván tar tá si szá ma (cég jegy zék szám, vagy a cég bí ró sá -
gi vég zés szá ma, egyéb bí ró sá gi nyil ván tar tá si szám, ha
van)1:

 * Az is ko la pszi cho ló gu si há ló zat fej lesz té sé hez igé nyelt tá mo ga tás ese té ben több cé lú kis tér sé gi tár su lás
** In téz mény fenn tar tó tár su lás ese tén a „gesz tor” ön kor mány zat KSH kód ja

Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap

P. H.

.................................................................
fenn tar tó kép vi se lõ je

A ki töl tött adat lap hoz mel lé kel ni kell:
a 20. mel lék let ben ta lál ha tó nyi lat ko za tot ar ról, hogy az esély egyen lõ sé get szol gá ló in téz ke dé se ket az adott 
fenn tar tó be épí tet te, il le tõ leg be épí ti a meg ha tá ro zó he lyi do ku men tu mok ba
a 21. mel lék le tet, ha az igény lés idõ pont já ban az in téz mény jog utód dal tör té nõ meg szû né sé rõl már ha tá ro zat 
szü le tett

1 A meg fe le lõt kér jük alá húz ni!
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2. mel lék let a 24/2011. (V. 18.) NEFMI ren de let hez

Fenn tar tói adat lap
a nap pa li rend sze rû is ko lai ok ta tás ban részt ve võ sa já tos ne ve lé si igé nyû gyer me kek, ta nu lók ne ve lé sé hez,
ok ta tá sá hoz, fej lesz té sé hez szük sé ges tan könyv-vá sár lá si tá mo ga tás igény lé sé hez

Be kül den dõ 2011. jú li us 1-jé ig két ere de ti pél dány ban pos tai úton:
a) az ön kor mány za ti fenn tar tó ese tén: a Ma gyar Ál lam kincs tár il le té kes te rü le ti szer vé hez
b) köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény fenn tar tók, és köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek
ese tén: az Alap ke ze lõ ré szé re
1374 Bu da pest, Pf. 564
Kér jük, a bo rí ték ra ír ják rá: „Sa já tos ne ve lé si igé nyû ta nu lók tan könyv tá mo ga tá sa”
Ki töl ten dõ az elekt ro ni kus igény lés az a) és b )pont sze rin ti fenn tar tók ese tén
Az adat lap el ér he tõ: http://www.we ker le.gov.hu/elekt ro ni kus_igeny les

Sor-

szám

A közoktatási intézmény
A 2011/2012. tanévre becsült létszám

Összes létszám ×

a költségvetési tv.

3. sz. melléklet

17. pontja szerinti

normatív

hozzájárulás

(Ft)

Igényelt támogatás 

a 2011/2012.

tanévre

(a tankönyv-

rendelésben

szereplõ

végösszegnek

a költségvetési tv.

3. sz. melléklet

17. pontja szerinti

normatív

hozzájárulással

csökkentett

összege)

(Ft)

A) B) C)

neve
OM

azonosítója

a közoktatási

törvény 121. §

(1) bek. 29. pont

a) alpontja alá

tartozó értelmi

fogyatékos tanulók

a közoktatási

törvény 121. §

(1) bek. 29. pont

a) alpont alá

tartozó vak tanulók

a közoktatási

törvény 121. §

(1) bekezdés

29. pont

a) és b) alpontja

alá tartozó –

kivéve az A) és

B) oszlopban

jelzett sni tanulók

Létszám összesen

Az adat la pot a fenn tar tó töl ti ki, az ada tok va ló di sá gá ért a fenn tar tó fe lel!

Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap

P. H.

................................................................................
fenn tar tó
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3. mel lék let a 24/2011. (V. 18.) NEFMI ren de let hez

In téz mé nyi adat lap
nap pa li rend sze rû is ko lai ok ta tás ban részt ve võ sa já tos ne ve lé si igé nyû gyer me kek, ta nu lók ne ve lé sé hez, 
ok ta tá sá hoz, fej lesz té sé hez szük sé ges tan könyv-vá sár lá si tá mo ga tás igény lé sé hez

Be kül den dõ 2011. jú li us 1-jé ig két ere de ti pél dány ban pos tai úton:
a) az ön kor mány za ti fenn tar tó ese tén: a Ma gyar Ál lam kincs tár il le té kes te rü le ti szer vé hez
b) köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény fenn tar tók, és köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek
ese tén: az Alap ke ze lõ ré szé re
1374 Bu da pest, Pf. 564
Kér jük, a bo rí ték ra ír ják rá: „Sa já tos ne ve lé si igé nyû ta nu lók tan könyv tá mo ga tá sa”
Ki töl ten dõ az elekt ro ni kus igény lés az a) és b) pont sze rin ti fenn tar tók ese tén
Az adat lap el ér he tõ: http://www.we ker le.gov.hu/elekt ro ni kus_igeny les

Me gye: Fenn tar tó ne ve:

Cí me: Pol gár mes ter/el nök ne ve:

KSH-kód:

Adó szám:

A tan köny vet a ta nu ló ré szé re biz to sí tó in téz mény re vo nat ko zó ada tok

Az in téz mény ne ve:

OM azo no sí tó szá ma: Az in téz mény/elõ ál lí tó cí me:

Az elõ ál lí tó adó szá ma:

Az in téz mény kap cso lat tar tó já nak ne ve, te le fon szá ma: Az in téz mény kap cso lat tar tó já nak e-ma il cí me:

Amennyi ben a tan köny vek biz to sí tá sa a tan könyv pi ac rend jé rõl szó ló 2001. évi XXXVII. tör vény 8/D. §-a, va la mint
a tan köny vé nyil vá ní tás, a tan könyv tá mo ga tás, va la mint az is ko lai tan könyv el lá tás rend jé rõl szó ló 23/2004. (VIII. 27.)
OM ren de let 22. § (13) be kez dés sze rint köz re mû kö dõ út ján tör té nik, úgy az igény lés hez a meg ren de lést iga zo ló do ku -
men tu mot és a köz re mû kö dõk ál tal ki ál lí tott ár aján la tot szük sé ges csa tol ni.

 A tankönyv kiadói kódja
A tankönyv egységára

(Ft)

 A tankönyvigényt megalapozó

tanulók száma
 Megrendelt példányszám

 Fizetendõ összeg

(egységár × megrendelt

példányszám)

Tan köny vek a köz ok ta tá si tör vény 121. § (1) be kez dés 29. pont a) al pont ja alá tar to zó ér tel mi fo gya té kos ta nu lók
ré szé re

Fi ze ten dõ összeg össze sen:
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 A tankönyv kiadói kódja
A tankönyv egységára

(Ft)

 A tankönyvigényt megalapozó

tanulók száma
 Megrendelt példányszám

 Fizetendõ összeg

(egységár × megrendelt

példányszám)

Tan köny vek a köz ok ta tá si tör vény 121. § (1) be kez dés 29. pont a) és b) al pont ja alá tar to zó tes ti, a va kok ki vé te lé vel 
az ér zék szer vi, be széd fo gya té kos, au tis ta, hal mo zot tan fo gya té kos, a meg is me rõ funk ci ók vagy a vi sel ke dés fej lõ dé -
sé nek or ga ni kus ok ra vissza ve zet he tõ vagy vissza nem ve zet he tõ tar tós és sú lyos rend el le nes ség gel küz dõ, sa já tos
ne ve lé si igé nyû ta nu lók ré szé re

Fi ze ten dõ összeg össze sen:

 A tankönyv kiadói kódja
A tankönyv egységára

(Ft)

 A tankönyvigényt megalapozó

tanulók száma
 Megrendelt példányszám

 Fizetendõ összeg

(egységár × megrendelt

példányszám)

Tan köny vek a köz ok ta tá si tör vény 121. § (1) be kez dés 29. pont a) al pont ja alá tar to zó vak ta nu lók ré szé re

Fo gyasz tói ár össze sen:

A so rok szá ma nö vel he tõ!

Az adat la pot a fenn tar tó töl ti ki, az ada tok va ló di sá gá ért a fenn tar tó fe lel!

Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap

P. H.

................................................................................
fenn tar tó
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4. mel lék let a 24/2011. (V. 18.) NEFMI ren de let hez

A köz ok ta tás ról szó ló 1993. évi LXXIX. tör vény 27. § (8) be kez dé se alap ján fel zár kóz ta tó ok ta tás ban
részt ve võ ta nu ló lét szám össze sí tõ lap
I. rész let igény lé sé hez

Be kül den dõ 2011. má jus 23-ig két ere de ti pél dány ban pos tai úton:
a) a he lyi ön kor mány za tok ese tén: a Ma gyar Ál lam kincs tár il le té kes te rü le ti szer vé hez
b) köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény fenn tar tók, és köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek
ese tén: az Alap ke ze lõ ré szé re
1374 Bu da pest, Pf. 564
Kér jük, a bo rí ték ra ír ják rá: „Fel zár kóz ta tó ok ta tás tá mo ga tá sa”.
Ki töl ten dõ az elekt ro ni kus igény lés az a) és b) pont sze rin ti fenn tar tók ese tén
Az adat lap el ér he tõ: http://www.we ker le.gov.hu/elekt ro ni kus_igeny les

Sorszám

 A közoktatási intézmény 1. 2.  

neve OM azonosítója

Össz. létszám

(2011. I–VI. hónap átlaga)

(fõ)

Igényelt támogatás =

Össz. létszám x

8000 Ft x 6

(Ft)

Az intézmény

kapcsolattartójának neve,

telefonszáma, e-mail címe

X X Össze sen X

Az adat la pot a fenn tar tó töl ti ki, az ada tok va ló di sá gá ért a fenn tar tó fe lel!

Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap

P. H.

................................................................................
fenn tar tó
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5. mel lék let a 24/2011. (V. 18.) NEFMI ren de let hez

A köz ok ta tás ról szó ló 1993. évi LXXIX. tör vény 27. § (8) be kez dé se alap ján fel zár kóz ta tó ok ta tás ban
részt ve võ ta nu ló lét szám össze sí tõ lap
II. rész let igény lé sé hez

Be kül den dõ 2011. ok tó ber 5-éig két ere de ti pél dány ban pos tai úton:
a) az ön kor mány za ti fenn tar tó ese tén: a Ma gyar Ál lam kincs tár il le té kes te rü le ti szer vé hez
b) köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény fenn tar tók, és köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek
ese tén: az Alap ke ze lõ ré szé re
1374 Bu da pest, Pf. 564
Kér jük, a bo rí ték ra ír ják rá: „Fel zár kóz ta tó ok ta tás tá mo ga tá sa”.
Ki töl ten dõ az elekt ro ni kus igény lés az a) és b) pont sze rin ti fenn tar tók ese tén
Az adat lap el ér he tõ: http://www.we ker le.gov.hu/elekt ro ni kus_igeny les

Sorszám

 A közoktatási intézmény 1. 2.  

neve OM azonosítója

Össz. létszám

(2011. VII–XII. hónap

átlaga)

(fõ)

Igényelt támogatás =

Össz. létszám x

8000 Ft x 6

(Ft)

Az intézmény

kapcsolattartójának neve,

telefonszáma, e-mail címe

X X Össze sen X

Az adat la pot a fenn tar tó töl ti ki, az ada tok va ló di sá gá ért a fenn tar tó fe lel!

Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap

P. H.

................................................................................
fenn tar tó

6. mel lék let a 24/2011. (V. 18.) NEFMI ren de let hez

Év fo lya mok szá mo zá sá nak ér tel me zé se

Évfolyam Normál osztály Elõkészítõ évfolyammal indult osztály

9. 9–10-es nor ma tí va ———

10. 9–10-es nor ma tí va 9–10-es nor ma tí va

11. 11–12-es nor ma tí va 9–10-es nor ma tí va

12. 11–12-es nor ma tí va 11–12-es nor ma tí va

13. 11–12-es nor ma tí va
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7. mel lék let a 24/2011. (V. 18.) NEFMI ren de let hez

FENNTARTÓI ÖSSZESÍTÕ ADATLAP
a szak kö zép is ko la 11–12. év fo lya mán tar tott gya kor la ti ok ta tás tá mo ga tá sá nak
I. és II. rész le te igény lé sé hez ak tu á lis ok ta tá si azo no sí tó ada tok kal

Be kül den dõ 2011. má jus 23-ig az I. rész let, il let ve 2011. szep tem ber 20-áig a II. rész let te kin te té ben két ere de ti pél dány ban pos tai úton:
a) az ön kor mány za ti fenn tar tó ese tén: a Ma gyar Ál lam kincs tár il le té kes te rü le ti szer vé hez
b) köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény fenn tar tók, és köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek
ese tén: az Alap ke ze lõ ré szé re
1374 Bu da pest, Pf. 564
Kér jük, a bo rí ték ra ír ják rá: „Gya kor la ti ok ta tás tá mo ga tá sa”
Ki töl ten dõ az elekt ro ni kus igény lés az a) és b) pont sze rin ti fenn tar tók ese tén
Az adat lap el ér he tõ: http://www.we ker le.gov.hu/elekt ro ni kus_igeny les

Fenn tar tó ne ve:

Az in téz mé nyek re vo nat ko zó ada tok

 Az intézmény neve  OM azonosító

 Az igényléssel érintett

intézmény (székhely)

pontos címe (település,

irányítószám, utca,

házszám)

Intézményi kapcsolattartó

(neve, e-mail címe)*

 11. évfolyam tanulók

létszáma

(fõ)**

 12. évfolyam tanulók

létszáma

(fõ)**

 Az igénylés alapja:

11–12. évfolyam

létszámadatai összesen

(fõ)

In téz mény 1

In téz mény 2

In téz mény 3

In téz mény 4

In téz mény 5

 * Több cé lú in téz mény ese tén csak a szak kö zép is ko lai te vé keny ség in téz mény egy ség re vo nat ko zó ada tok.
** A tá mo ga tás meg ha tá ro zá sa kor a ren de let sze rin ti fel té te lek meg lé te ese tén fi gye lem be ve he tõ ta nu lói lét szám – a 2011. feb ru ár 15-ei lét szám, va la mint

a 2011. szep tem ber 15-ei lét szám –. Az adat lap két szer kül den dõ be a I. és az II. rész let igény lé sé hez az ak tu á lis lét szám ada tok kal.

Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap

P. H.

................................................................................
fenn tar tó kép vi se lõ je

(va la mint jog utód fenn tar tó kép vi se lõ je)
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8. mel lék let a 24/2011. (V. 18.) NEFMI ren de let hez

Be kül den dõ 2011. má jus 23-ig az I. rész let,, il let ve 2011. szep tem ber 20-áig a II. rész let te kin te té ben két ere de ti pél dány ban pos tai úton:
a) az ön kor mány za ti fenn tar tó ese tén: a Ma gyar Ál lam kincs tár il le té kes te rü le ti szer vé hez
b) köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény fenn tar tók, és köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek
ese tén: az Alap ke ze lõ ré szé re
1374 Bu da pest, Pf. 564
Kér jük, a bo rí ték ra ír ják rá: „Gya kor la ti ok ta tás tá mo ga tá sa”.
Ki töl ten dõ az elekt ro ni kus igény lés az a) és b) pont sze rin ti fenn tar tók ese tén
Az adat lap el ér he tõ: http://www.we ker le.gov.hu/elekt ro ni kus_igeny les

In téz mé nyi nyi lat ko zat a szak kép zé si év fo lya mok be szá mí tá sá ról

In téz mény meg ne ve zé se:
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

Kép vi se lõ jé nek ne ve (alá írás ra jo go sult sze mély):
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

Alul írott, bün te tõ jo gi fe le lõs sé gem tu da tá ban ki je len tem, hogy az ál ta lam kép vi selt in téz mény ben a szak kö zép is ko la
ki lenc-ti zen ket te dik év fo lya ma in vég re haj tott szak ma cso por tos ala po zás, szak mai ori en tá ció és szak ma cso por tos gya -
kor la ti ok ta tás a szak mai kép zés ide jé be – a szak kép zés rõl szó ló 1993. évi LXXVI. tör vény 11. §-ának (1) be kez dé se
alap ján – be szá mí tás ra ke rül úgy, hogy a pe da gó gi ai prog ram ban meg ha tá ro zott szak kép zé si év fo lya mok szá ma az Or -
szá gos Kép zé si Jegy zék ben elõ írt év fo lya mok nál eggyel ke ve sebb lesz.

Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap

P. H.

................................................................................
kép vi se lõ alá írá sa

(va la mint jog utód kép vi se lõ alá írá sa)
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9. mel lék let a 24/2011. (V. 18.) NEFMI ren de let hez

ADATLAP
a nem ma gyar ál lam pol gár tan kö te les ta nu ló utá ni igény lés hez

Be kül den dõ 2011. ok tó ber 6-áig két ere de ti pél dány ban pos tai úton:
a) az ön kor mány za ti fenn tar tó ese tén: a Ma gyar Ál lam kincs tár il le té kes te rü le ti szer vé hez
b) köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény fenn tar tók, és köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek
ese tén: az Alap ke ze lõ ré szé re
1374 Bu da pest, Pf. 564
Kér jük, a bo rí ték ra ír ják rá: „Nem ma gyar ál lam pol gár ta nu lók tá mo ga tá sa”
Ki töl ten dõ az elekt ro ni kus igény lés az a) és b) pont sze rin ti fenn tar tók ese tén
Az adat lap el ér he tõ: http://www.we ker le.gov.hu/elekt ro ni kus_igeny les

Az in téz mény re vo nat ko zó ada tok:

Sor-

szám

Az intézmény

neve
Az intézm. címe OM azonosító

 A rendelet 7. §

(1) bekezdés

a) pontja szerinti 

tanulók becsült

száma

2011/2012.

tanév 1. félév

(fõ)

 A rendelet 7. §

(1) bekezdés

a) pontja szerinti 

tanulók becsült

száma

2011/2012.

tanév 2. félév

(fõ)

 A rendelet 7. §

(1) bekezdés

b) pontja szerinti 

tanulók becsült

száma

2011/2012.

tanév 1. félév

(fõ)

 A rendelet 7. §

(1) bekezdés

b) pontja szerinti 

tanulók becsült

száma

2011/2012.

tanév 2. félév

(fõ)

Igényelt összeg

Az intézm.

kapcsolat-

tartójának neve,

tel. száma,

e-mail címe

A fenn tar tó ál tal igé nyelt tá mo ga tás össze sen: ......................... Ft

Az adat la pot a fenn tar tó töl ti ki, az ada tok va ló di sá gá ért a fenn tar tó fe lel!

Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap

P. H.

................................................................................
fenn tar tó
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10. mel lék let a 24/2011. (V. 18.) NEFMI ren de let hez

ADATLAP
a nem ma gyar ál lam pol gár tan kö te les ta nu ló utá ni igény lés el szá mo lá sá hoz

Be kül den dõ 2012. jú ni us 30-áig két ere de ti pél dány ban pos tai úton:
az Alap ke ze lõ ré szé re 1374 Bu da pest, Pf. 564
Kér jük, a bo rí ték ra ír ják rá: „Nem ma gyar ál lam pol gár ta nu lók tá mo ga tá sá nak el szá mo lá sa”
Ki töl ten dõ az elekt ro ni kus el szá mo lás, az adat lap el ér he tõ: http://www.we ker le.gov.hu/elekt ro ni kus_igeny les

Fel hasz ná lás össze sen: ......................... Ft

Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap

P. H.

................................................................................
fenn tar tó

A tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ról tör té nõ fen ti el szá mo lás sal együtt be kül den dõ a tá mo ga tott cél meg va ló su lá sá ról ké szí -
tett össze fog la ló is. Az el szá mo lás alap ját ké pe zõ adat la po kat és do ku men tu mo kat öt évig meg kell õriz ni.
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11. mel lék let a 24/2011. (V. 18.) NEFMI ren de let hez

Be kül den dõ 2011. ok tó ber 6-áig két ere de ti pél dány ban pos tai úton:
a) az ön kor mány za ti fenn tar tó ese tén: a Ma gyar Ál lam kincs tár il le té kes te rü le ti szer vé hez
b) köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény fenn tar tók, és köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek
ese tén: az Alap ke ze lõ ré szé re
1374 Bu da pest, Pf. 564
Kér jük, a bo rí ték ra ír ják rá: „Nem ma gyar ál lam pol gár ta nu lók tá mo ga tá sa”
Ki töl ten dõ az elekt ro ni kus igény lés az a) és b) pont sze rin ti fenn tar tók ese tén
Az adat lap el ér he tõ: http://www.we ker le.gov.hu/elekt ro ni kus_igeny les

A tá mo ga tás fel hasz ná lá sá nak ke re te az is ko lák a ren de let 7. § (1) be kez dés a) pont já ban
meg ha tá ro zott ta nu lói ese tén
(in téz mé nyen ként ki töl ten dõ)

KÖ TE LE ZÕ TE VÉ KENY SÉ GEK   

A) 50% ÖSSZEG
(Ft)

– he ti rend sze res ség gel tar tott ma gyar nyel vi fel ké szí tõ prog ra mok
költ sé gei

  

B) 20%  

– a cél cso port szá má ra biz to sí tott kul tu rá lis kü lönb sé ge ket át hi da ló is ko lai,
tan órán kí vü li te vé keny sé gek költ sé gei

  

C) 10%  

– az ok ta tá si fej lesz té si fo lya mat ban, vagy az ah hoz va ló hoz zá fé rés hez el -
en ged he tet len, a cél cso port szá má ra biz to sí tott esz kö zök be szer zé sé nek költ sé -
gei

  

D) 20%  

– az is ko lai gyer mek vé del mi fe le lõs vagy az ez zel a fel adat tal meg bí zott
mun ka társ a ta nu ló val és a ta nu ló csa lád já val va ló rend sze res kap cso lat tar tá sá -
val össze füg gõ em be ri erõ for rás költ sé gei

  

Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap

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

Fenn tar tó In téz mény

(kép vi se lõ je) (in téz mény ve ze tõ)

P. H. P. H.
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12. mel lék let a 24/2011. (V. 18.) NEFMI ren de let hez

Be kül den dõ 2011. ok tó ber 6-áig két ere de ti pél dány ban pos tai úton:
a) a he lyi ön kor mány za tok ese tén: a Ma gyar Ál lam kincs tár il le té kes te rü le ti szer vé hez
b) köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény fenn tar tók, és köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek
ese tén: az Alap ke ze lõ ré szé re
1374 Bu da pest, Pf. 564
Kér jük, a bo rí ték ra ír ják rá: „Nem ma gyar ál lam pol gár ta nu lók tá mo ga tá sa”
Ki töl ten dõ az elekt ro ni kus igény lés az a) és b) pont sze rin ti fenn tar tók ese tén
Az adat lap el ér he tõ: http://www.we ker le.gov.hu/elekt ro ni kus_igeny les

A tá mo ga tás fel hasz ná lá sá nak ke re te az is ko lák a ren de let 7. § (1) be kez dés b) pont já ban
meg ha tá ro zott ta nu lói ese tén
(in téz mé nyen ként ki töl ten dõ)

KÖ TE LE ZÕ TE VÉ KENY SÉ GEK   

A) 100% ÖSSZEG
(Ft)

– he ti rend sze res ség gel tar tott ma gyar nyel vi fel ké szí tõ prog ra mok költ sé gei   

Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap

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

Fenn tar tó

P. H.

In téz mény(kép vi se lõ je)

P. H.
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13. mel lék let a 24/2011. (V. 18.) NEFMI ren de let hez

Be kül den dõ 2011. má jus 23-áig két ere de ti pél dány ban pos tai úton:
a) az ön kor mány za ti fenn tar tó ese tén: a Ma gyar Ál lam kincs tár il le té kes te rü le ti szer vé hez
b) köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény fenn tar tók, és köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek
ese tén: az Alap ke ze lõ ré szé re
1374 Bu da pest, Pf. 564
Kér jük, a bo rí ték ra ír ják rá: „Gyógy ke ze lés alatt ál ló gyer me kek ok ta tá sá nak tá mo ga tá sa”
Ki töl ten dõ az elekt ro ni kus igény lés az a) és b) pont sze rin ti fenn tar tók ese tén
Az adat lap el ér he tõ: http://www.we ker le.gov.hu/elekt ro ni kus_igeny les

Fenn tar tói igény lés

A gyer mek gyógy üdü lõk ben, egész ség ügyi in téz mé nyek ben, re ha bi li tá ci ós in téz mé nyek ben gyógy ke ze lés alatt ál ló
gyer me kek tan kö te le zett sé gé nek tel je sí té sé hez szük sé ges ok ta tás tá mo ga tá sa

A ta nu ló gyógy ke ze lé sét el lá tó egész ség ügyi in téz mény(ek):

1.

2.

3.

A fenn tar tó kap cso lat tar tó já nak ne ve, tel. szá ma, e-ma il cí me:

A pe da gó gi ai el lá tás biz to sí tá sá nak mód ja:

a) az egész ség ügyi/re ha bi li tá ci ós in téz mény kö zös igaz ga tá sú köz ok ta tá si in téz mény ként mû kö dik,

b) az egész ség ügyi in téz mény ben a pe da gó gi ai el lá tás egy er re a fel adat ra – ala pí tó ok ira tá ban is! – ki je lölt köz -
ok ta tá si in téz mény ben al kal ma zás ban ál ló pe da gó gu sok köz re mû kö dé sé vel tör té nik,

c) köz ok ta tá si in téz mény és egész ség ügyi in téz mény fenn tar tói kö zött kö tött meg ál la po dás alap ján tör té nik
(amennyi ben az egész ség ügyi/re ha bi li tá ci ós in téz mény fenn tar tó ja nem azo nos a fel adat el lá tá sá ban köz re mû kö -
dõ köz ok ta tá si in téz mény fenn tar tó já val).

Kli ni kák ese tén a meg ál la po dás meg kö té sé re a köz ok ta tá si in téz mény fenn tar tó ja és a kli ni ka fõ igaz ga tó ja kö -
zött ke rül sor.

A so rok szük ség sze rint bõ vít he tõ ek.

A 2011. szep tem ber 1-jé tõl 2011. de cem ber 31-ig ter je dõ idõ szak ban a tan kö te le zett ség tel je sí té sé hez szük sé ges ok ta -
tás ter ve zé se

  A gyógykezelés/rehabilitációs célú ellátásban részesülõk becsült létszáma (fõ)  

 Gyógykezelés várható idõtartama

(nap)

 Mozgásszervi, pulmonológiai,

pszichiátriai megbetegedés

(fõ)

 Szív- és érrendszeri, daganatos, és egyéb

megbetegedés

(fõ)

 Igényelt támogatás

(Ft)

22–41    

42–89    

90£    

Igé nyelt tá mo ga tás össze -
sen (Ft):
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A ki töl tött adat lap hoz – a pe da gó gi ai el lá tás biz to sí tá sá nak mód já tól füg gõ en – mel lé kel ni kell:
a) pont sze rin ti el lá tás ese tén az in téz mény ala pí tó ok ira tát;
b) pont sze rin ti el lá tás ese tén a ta nu ló ré szé re egész ség ügyi szol gál ta tást nyúj tó gyer mek gyógy üdü lõ ben/ egész ség -

ügyi in téz mény ben/re ha bi li tá ci ós in téz mény ben köz ok ta tá si el lá tás biz to sí tá sá ra ki je lölt köz ok ta tá si in téz mény ala pí tó
ok ira tát, to váb bá – amennyi ben az a köz ok ta tá si in téz mény ala pí tó ok ira tá ból nem de rül ki – a fel adat el lá tá sá ra for dí tott, 
ter ve zett he ti óra szá mot;

c) pont sze rin ti el lá tás ese tén a ta nu ló ré szé re egész ség ügyi szol gál ta tást nyúj tó gyer mek gyógy üdü lõ/egész ség ügyi in -
téz mény/re ha bi li tá ci ós in téz mény és az el lá tás ban köz re mû kö dõ köz ok ta tá si in téz mény együtt mû kö dé si szán dék nyi lat -
ko za tát, meg ál la po dás-ter ve ze tét, a köz ok ta tá si in téz mény ala pí tó ok ira tát, to váb bá a fel adat el lá tá sá ban köz re mû kö dõ
pe da gó gu sok szá mát, ké pe sí té sét, a fel adat el lá tá sá ra ter ve zett he ti óraszámot.

Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap

P. H.

................................................................................
fenn tar tó
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14. mel lék let a 24/2011. (V. 18.) NEFMI ren de let hez

Gyer mek gyógy üdü lõk, egész ség ügyi in téz mény, re ha bi li tá ci ós
 in téz mény P. H.

6 Az egyé ni ta nu lói adat lap sor szá ma:

Gyógy in té ze ti tar tóz ko dá sa alatt a ta nu ló ...................... tan órai fog -
lal ko zá son vett részt.

Egyé ni ta nu lói adat lap7

A ta nu ló ne ve: 
fel vé tel nap ja: 
ha za bo csá tás nap ja: 

A fog lal ko zás for má ja: egyé ni (ágy mel let ti), cso por tos8

A gyógy ke ze lés idõ tar ta ma: .................................. nap
A fen ti ada tok nak a gyer mek gyógy üdü lõk ben, egész ség ügyi in téz mé nyek ben, re ha bi li tá ci ós in téz mé nyek ben tar tós

gyógy ke ze lés alatt ál ló gyer me kek ok ta tá sá hoz biz to sí tott tá mo ga tás el szá mo lá sá hoz tör té nõ – név nél kü li, sta tisz ti kai
össze sí tést szol gá ló – ke ze lé sé hez hoz zá já ru lok.

................................................................................ ................................................................................
(hely, idõ) (nagy ko rú ta nu ló,

vagy a kis ko rú ta nu ló tör vé nyes kép vi se lõ je)

Foglalkozás
Témája, tartalma Megjegyzés

idõpontja (hó, nap) idõtartama (perc)9

A fog lal ko zá sok idõ tar ta ma át szá mí tá sa 45 per ces tan órák ra: ...................... perc, ................... tan óra

A fog lal ko zá sok meg tar tá sát iga zo lom:

................................................................................
ke ze lõ or vos v. meg bí zott ja

6 Az egyé ni ta nu lói adat la po kat – a gyer mek gyógy üdü lõ, egész ség ügyi in téz mény, re ha bi li tá ci ós in téz mény ben 2011. szep tem ber 1– 2011. de cem ber 31. kö -
zött el lá tott va la mennyi ta nu ló ese té ben egy tõl kez dõ dõ en fo lya ma to san nö vek võ sor szám mal kell el lát ni.
7 Az egyé ni ta nu lói adat la pot a pe da gó gus elekt ro ni kus for má ban is ve zet he ti. Eb ben az eset ben ti zen öt ta ní tás sal töl tött na pon ként – és a ta nu ló ha za bo csá tá -
sa kor – kell az adat la pot ki nyom tat ni, azon a fog lal ko zá sok meg tar tá sát el len je gyez tet ni.
Cso por tos fog lal ko zás ese tén a fog lal ko zás té má ját, tar tal mát a pe da gó gus kü lön fog lal ko zá si nap ló ban ve zet he ti, a cso port ban lé võ ta nu lók egyé ni ta nu lói
adat lap ja i ra eb ben az eset ben csak az idõ pon tot és a szük ség sze rin ti meg jegy zést kell do ku men tál ni.
8 A meg fe le lõt alá hú zás sal kell je löl ni.
9 Csak ab ban az eset ben kell ki töl te ni, ha a fog lal ko zás idõ tar tam nem 45 perc.
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15. mel lék let a 24/2011. (V. 18.) NEFMI ren de let hez

Be kül den dõ 2012. már ci us 31-ig két ere de ti pél dány ban pos tai úton:
az Alap ke ze lõ ré szé re 1374 Bu da pest, Pf. 564
Kér jük, a bo rí ték ra ír ják rá: „Gyógy ke ze lés alatt ál ló gyer me kek ok ta tá sa tá mo ga tá sá nak el szá mo lá sa”
Ki töl ten dõ az elekt ro ni kus el szá mo lás, az adat lap el ér he tõ: http://www.we ker le.gov.hu/elekt ro ni kus_igeny les

A ta nu lók gyógy ke ze lé sét el lá tó egész ség ügyi in téz mény ben biz to sí tott pe da gó gi ai fog lal koz ta tás össze sí tõ el -
szá mo ló lap ja10

A gyer mek gyógy üdü lõk ben, egész ség ügyi in téz mé nyek ben, re ha bi li tá ci ós in téz mé nyek ben gyógy ke ze lés alatt ál ló
gyer me kek tan kö te le zett sé gé nek tel je sí té sé hez szük sé ges ok ta tás hoz tá mo ga tást ka pott fenn tar tó ada tai:

Ne ve, cí me, azo no sí tó ja:

A ta nu lók ré szé re egész ség ügyi szol gál ta tást nyúj tó gyer mek gyógy üdü lõ/egész ség ügyi in téz mény/re ha bi li tá ci ós in -
téz mény ada tai:

Ne ve, cí me, azo no sí tó ja:

A gyógy ke ze lés alatt ál ló gyer me kek tan kö te le zett sé gé nek tel je sí té sé hez szük sé ges ok ta tást vég zõ pe da gó gu sok:
Ssz. Név Szakképesítés Munkahely Ellátott tanórák száma

A 2011. szep tem ber 1–2011. de cem ber 31. kö zött biz to sí tott ok ta tás össze sí tett ada tai:
I. Egyé ni (ágy mel let ti) fog lal koz ta tás ban ré sze sült:

 Gyógykezelés idõtartama (nap)

 A gyógykezelésben részesített tanulók száma (fõ)

ÖsszesenMozgásszervi, pulmonológiai,

pszichiátriai megbetegedés

(fõ)

Szív- és érrendszeri, daganatos, és egyéb

megbetegedés

(fõ)

22–41    

42–89    

90£    

................................................................................ ................................................................................
egész ség ügyi in téz mény fõ igaz ga tó ja  tá mo ga tott fenn tar tó kép vi se lõ je

II. Cso por tos fog lal koz ta tás ban ré sze sült:

 Gyógykezelés idõtartama (nap)

 A gyógykezelésben részesített tanulók száma (fõ)

ÖsszesenMozgásszervi, pulmonológiai,

pszichiátriai rehabilitációban részt vettek

Szív- és érrendszeri, daganatos, egyéb

megbetegedés

miatt ellátottak

22–41    

42–89    

90£    

................................................................................ ................................................................................
egész ség ügyi in téz mény fõ igaz ga tó ja tá mo ga tott fenn tar tó kép vi se lõ je

Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap

10 Az össze sí tõ ada to kat a ta nu lók gyógy ke ze lé sét el lá tó egész ség ügyi in téz mé nyen ként kell ki töl te ni, a so rok szük ség sze rint bõ vít he tõ ek.
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16. mel lék let a 24/2011. (V. 18.) NEFMI ren de let hez

Be kül den dõ 2011. má jus 26-áig két ere de ti pél dány ban pos tai úton:
a Ma gyar Ál lam kincs tár il le té kes te rü le ti szer vé hez
Kér jük, a bo rí ték ra ír ják rá: „Is ko la pszi cho ló gu si há ló zat fej lesz té sé nek tá mo ga tá sa.”
Ki töl ten dõ az elekt ro ni kus igény lés
Az adat lap el ér he tõ: http://www. we ker le.gov..hu /elekt ro ni kus_igeny les

16. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS MINT FELADATOT ELLÁTÓ IGÉNYLÉSE
16/I. Az is ko la pszi cho ló gu si há ló zat fej lesz té sé nek tá mo ga tá sá hoz a több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok ban

16/I./A. A több cé lú kis tér sé gi tár su lás, mint fel ada tot el lá tó ada tai:

Me gye:

Több cé lú kis tér sé gi tár su lás ne ve, cí me:

Adó szám:

KSH kód:

A szám la ve ze tõ bank ne ve:

Bank szám la szám:

Kap cso lat tar tó ne ve, el ér he tõ sé ge (te le fon, e-ma il):

16/I./B. a 16/I./A. pont ban ne ve zett több cé lú kis tér sé gi tár su lás sa ját fenn tar tá sá ban mû kö dõ, a ne ve lé si ta nács adást
is el lá tó in téz mény ben, az is ko la pszi cho ló gu si fel adat el lát ás sal meg bí zott in téz mény ada tai:

A köz ok ta tá si in téz mény ne ve, cí me:

A köz ok ta tá si in téz mény OM azo no sí tó ja:

16/I./C. a 16/I./A. pont ban ne ve zett több cé lú kis tér sé gi tár su lás ál tal, he lyi, me gyei ön kor mány zat tal, ön kor mány za ti
tár su lás sal kö tött meg ál la po dás alap ján, a ne ve lé si ta nács adást is el lá tó in téz mény(ek)ben biz to sí tott is ko la pszi cho ló gu si 
szol gál ta tást el lá tó in téz mény és fenn tar tó já nak ada tai:

A fenn tar tó ne ve, cí me:

A köz ok ta tá si in téz mény ne ve, cí me:

A köz ok ta tá si in téz mény OM azo no sí tó ja:

Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap

P. H.

................................................................................
Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás El nö ke
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16/II.  Az is ko la pszi cho ló gu si el lá tás je len le gi és ter ve zett mu ta tói

Az is ko la pszi cho ló gu si szol gál ta tás fej lesz té sé re pá lyá zó több cé lú kis tér sé gi tár su lás:

Meg ne ve zé se:

Cí me:    

KSH kód ja:  

A jelenlegi mutatók, a 15/2009. (IV. 2.) OKM rendelet 8. § és/vagy a 17/2010.

(III. 30.) OKM rendelet 13. § alapján támogatással ellátott iskolapszichológusi

feladatellátás

A 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet 11. § 

és 12. § és/vagy a 13. § alapján igényelt

támogatással együtt 2011. szeptembertõl

tervezett iskolapszichológusi ellátási

mutatók a 14. § (4) bekezdésben

meghatározott határidõig

2009/2010. nevelési/tanítási

évben

2010/2011. nevelési/tanítási

évben

2011/2012. nevelési/tanítási

évben

Is ko la pszi cho ló gu si el lá tás -
ban ré sze sü lõ te le pü lé sek
szá ma.

Is ko la pszi cho ló gi ai el lá tás -
ban ré sze sü lõ köz ok ta tá si
in téz mé nyek szá ma.

Is ko la pszi cho ló gi ai el lá tás -
ban ré sze sü lõ óvo dás gyer -
me kek szá ma.

Is ko la pszi cho ló gi ai el lá tás -
ban ré sze sü lõ ál ta lá nos is ko -
lás  gyer me kek szá ma.

Is ko la pszi cho ló gi ai el lá tás -
ban ré sze sü lõ kö zép is ko lás
gyer me kek szá ma.

Az el lá tás ban részt ve võ is -
ko la pszi cho ló gu sok szá ma.

Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap

P. H.

................................................................................
Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás El nö ke
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17. mel lék let a 24/2011. (V. 18.) NEFMI ren de let hez

Be kül den dõ 2011. má jus 26-áig két ere de ti pél dány ban pos tai úton:
a Ma gyar Ál lam kincs tár il le té kes te rü le ti szer vé hez
Kér jük, a bo rí ték ra ír ják rá: „Is ko la pszi cho ló gu si há ló zat fej lesz té sé nek tá mo ga tá sa.”
Ki töl ten dõ az elekt ro ni kus igény lés
Az adat lap el ér he tõ: http://www.we ker le.gov..hu /elekt ro ni kus_igeny les

17. A több cé lú kis tér sé gi tár su lás tá mo ga tá si igény lé sé vel kap cso la tos nyi lat ko za tok

17/I. A több cé lú kis tér sé gi tár su lás szán dék nyi lat ko za ta az is ko la pszi cho ló gu si há ló zat fej lesz té sé hez igé nyelt tá -
mo ga tás hoz

Je len szán dék nyi lat ko zat ki töl té sé vel ................................................................................................... Több cé lú Kis -
tér sé gi Tár su lás (szék hely: ................................................, el nö ke ........................................) vál lal ja, hogy az is ko la -
pszi cho ló gu si szol gál ta tást 2011. szep tem ber 1-jé tõl kez dõ dõ en a kis tér ség köz igaz ga tá si te rü le tén biz to sít ja,

a) sa ját in téz mény fenn tar tá sá val*
b) he lyi ön kor mány zat tal kö tött meg ál la po dás alap ján, a he lyi ön kor mány zat fenn tar tá sá ban mû kö dõ ne ve lé si ta -

nács adást is el lá tó in téz mény/in téz mé nyek út ján,*
c) ön kor mány za ti tár su lás fenn tar tá sá ban mû kö dõ ne ve lé si ta nács adást is el lá tó in téz mény/in téz mé nyek út ján

kü lön meg ál la po dás sze rint.*

* a meg fe le lõ vá lasz alá hú zan dó
* a szol gál ta tás biz to sí tá sá nak mód ját a meg fe le lõ vá lasz alá hú zá sá val kell je löl ni. Amennyi ben a szol gál ta tás biz to sí tá sá ra a b) vagy c) pont sze rint – meg -

ál la po dás alap ján he lyi, me gyei ön kor mány zat vagy ön kor mány za ti tár su lás fenn tar tá sá ban mû kö dõ, a ne ve lé si ta nács adást is el lá tó in téz mény(ek)ben – ke rül
sor, a nyi lat ko zat III. pont ját a meg ál la po dás ban érin tett in téz mény(ek) fenn tar tó já nak ki kell töl te nie.

Egy ben vál lal ja, hogy az is ko la pszi cho ló gu si fel ada tok el lá tá sá nak meg kez dé sé hez**, fej lesz té sé hez** 2010. szep -
tem be ré tõl egy fõ lét szám fej lesz tést biz to sít. Vál lal ja to váb bá, hogy az is ko la pszi cho ló gus fog lal koz ta tá sá hoz kap cso ló -
dó költ sé gek for rá sá hoz a 2011/2012-es tan év ben hoz zá já rul.

** a meg fe le lõ alá hú zan dó

Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap

P. H.

................................................................................
Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás El nö ke
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17/II.5 Szán dék nyi lat ko zat az is ko la pszi cho ló gu si szol gál ta tás nyúj tá sá ra ki je lölt in téz mény ala pí tó ok ira tá nak
mó do sí tá sá ra

Je len szán dék nyi lat ko zat ki töl té sé vel .................................................................................................................. in téz -
mény fenn tar tó (szék hely: ..........................................., kép vi se lõ ne ve ......................................) vál lal ja, hogy az is ko la -
pszi cho ló gu si szol gál ta tást 2011. szep tem ber 1-jé tõl kez dõ dõ en a ........................................... Több cé lú Kis tér sé gi Tár -
su lás (szék hely: ............................., el nö ke .................................) köz igaz ga tá si te rü le tén biz to sít ja, és a fel adat el lát ás ra
jo go sult tá vá ló in téz mény ala pí tó ok ira tá nak mó do sí tá sát leg ké sõbb 2011. jú li us 31-ig elvégzi.

Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap

P. H.
................................................................................

fenn tar tó kép vi se le té re jo go sult

5 Ki töl ten dõ, ha a fel adat el lát ás ra jo go sult tá vá ló in téz mény ala pí tó ok ira tá nak mó do sí tá sá ra az igény lés be nyúj tá sát kö ve tõ en ke rül sor.

17/III. Szán dék nyi lat ko zat az is ko la pszi cho ló gu si há ló zat fej lesz té sé hez igé nyelt tá mo ga tás hoz

Je len szán dék nyi lat ko zat ki töl té sé vel ............................................................................ in téz mény (ne ve, cí me, OM
azo no sí tó ja) fenn tar tó ja ként vál la lom, hogy az in téz mény ben 2011. szep tem be ré tõl egy fõ is ko la pszi cho ló gu si lét szám -
fej lesz tést biz to sí tok a ..................................................................................... a Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás (szék hely:
.................................., el nö ke .................................) te rü le tén tör té nõ is ko la pszi cho ló gu si szol gál ta tás biz to sí tá sá ra kö -
tött meg ál la po dás ban fog lal tak tel je sí té sé re.

Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap

P. H.

...............................................................................
fenn tar tó kép vi se le té re jo go sult
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17/IV. Nyi lat ko zat a 15/2009. (IV. 2.) OKM ren de let 8. § alap ján el nyert tá mo ga tás ban ré sze sült több cé lú
kis tér sé gi tár su lás ré szé re – a 2009. szep tem ber tõl – a tá mo ga tás ból biz to sí tott is ko la pszi cho ló gu si ál lás hely
meg te rem té sé vel meg kez dett is ko la pszi cho ló gu si te vé keny ség foly ta tá sá ról

Je len nyi lat ko zat ki töl té sé vel ................................................................................................................. Több cé lú Kis -
tér sé gi Tár su lás (szék hely: ....................., el nö ke .....................) nyi lat ko zik ar ról, hogy a 15/2009. (IV. 2.) OKM ren de let 
8. § alap ján el nyert tá mo ga tás sal, 2009 szep tem be ré tõl lé te sí tett is ko la pszi cho ló gu si ál lás hely hez kö tött is ko la pszi cho -
ló gu si szol gál ta tást to vább ra is biz to sít ja a kis tér ség köz igaz ga tá si te rü le tén,

a) sa ját in téz mény fenn tar tá sá val*

b) he lyi ön kor mány zat tal kö tött meg ál la po dás alap ján, a he lyi ön kor mány zat fenn tar tá sá ban mû kö dõ ne ve lé si ta -
nács adást is el lá tó in téz mény/in téz mé nyek út ján,*

c) ön kor mány za ti tár su lás fenn tar tá sá ban mû kö dõ ne ve lé si ta nács adást is el lá tó in téz mény/in téz mé nyek út ján
kü lön meg ál la po dás sze rint.*

* a meg fe le lõ vá lasz alá hú zan dó

* a szol gál ta tás biz to sí tá sá nak mód ját a meg fe le lõ vá lasz alá hú zá sá val kell je löl ni.

Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap

P. H.
................................................................................

Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás El nö ke

17/V. Nyi lat ko zat a 17/2010. (III. 30.) OKM ren de let 13. § alap ján el nyert tá mo ga tás ban ré sze sült több cé -
lú kis tér sé gi tár su lás ré szé re – a 2010. szep tem ber tõl – a tá mo ga tás ból biz to sí tott is ko la pszi cho ló gu si ál lás -
hely meg te rem té sé vel meg kez dett is ko la pszi cho ló gu si te vé keny ség foly ta tá sá ról

Je len nyi lat ko zat ki töl té sé vel ................................................................................................................. Több cé lú Kis -
tér sé gi Tár su lás (szék hely: ....................., el nö ke .....................) nyi lat ko zik ar ról, hogy a 17/2010. (III. 30.) OKM ren de -
let 13. § alap ján el nyert tá mo ga tás sal, 2010 szep tem be ré tõl lé te sí tett is ko la pszi cho ló gu si ál lás hely hez kö tött is ko la pszi -
cho ló gu si szol gál ta tást to vább ra is biz to sít ja a kis tér ség köz igaz ga tá si te rü le tén,

a) sa ját in téz mény fenn tar tá sá val*

b) he lyi ön kor mány zat tal kö tött meg ál la po dás alap ján, a he lyi ön kor mány zat fenn tar tá sá ban mû kö dõ ne ve lé si ta -
nács adást is el lá tó in téz mény/in téz mé nyek út ján,*

c) ön kor mány za ti tár su lás fenn tar tá sá ban mû kö dõ ne ve lé si ta nács adást is el lá tó in téz mény/in téz mé nyek út ján
kü lön meg ál la po dás sze rint.*

* a meg fe le lõ vá lasz alá hú zan dó

* a szol gál ta tás biz to sí tá sá nak mód ját a meg fe le lõ vá lasz alá hú zá sá val kell je löl ni.

Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap

P. H.
................................................................................

Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás El nö ke
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17/VI. Nyi lat ko zat a 15/2009. (IV. 2.) OKM ren de let 8. § alap ján el nyert tá mo ga tás ból
2009. szep tem ber tõl lé te sí tett is ko la pszi cho ló gu si szol gál ta tás sze mé lyi ki adá sa i nak fe de ze té hez kap cso ló dó,
a 24/2011. (V. 18.) NEFMI ren de let 13. § alap ján el nyert tá mo ga tá si összeg – fel hasz ná ló ré szé re tör té nõ – át adás ról

Je len nyi lat ko zat ki töl té sé vel ...................................................................................................................... Több cé lú
Kis tér sé gi Tár su lás (szék hely: .........................., el nö ke ...........................) vál lal ja, hogy a 15/2009. (IV. 2.) OKM ren de -
let 8. § alap ján el nyert tá mo ga tás ból, 2009. szep tem ber ben lé te sí tett is ko la pszi cho ló gu si szol gál ta tás sze mé lyi ki adá sa i -
nak fe de ze té hez kap cso ló dó, a 24/2011. (V. 18.) NEFMI ren de let 13. § alap ján el nyert tá mo ga tá si össze get 2011. szep -
tem be ré tõl az is ko la pszi cho ló gu si szol gál ta tást nyúj tó in téz mény(ek) ré szé re biz to sít ja.

Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap

P. H.

................................................................................
Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás El nö ke

17/VII. Nyi lat ko zat a 17/2010. (III. 30.) OKM ren de let 13. § alap ján el nyert tá mo ga tás ból 2010. szep tem ber tõl lé te sí tett 
is ko la pszi cho ló gu si szol gál ta tás sze mé lyi ki adá sa i nak fe de ze té hez kap cso ló dó, a 24/2011. (V. 18.) NEFMI ren de let
13. § alap ján el nyert tá mo ga tá si összeg – fel hasz ná ló ré szé re tör té nõ – át adás ról

Je len nyi lat ko zat ki töl té sé vel ................................................................................................................ Több cé lú Kis -
tér sé gi Tár su lás (szék hely: .........................., el nö ke ...........................) vál lal ja, hogy a 17/2010. (III. 30.) OKM ren de let
13. § alap ján el nyert tá mo ga tás ból 2010. szep tem ber ben lé te sí tett is ko la pszi cho ló gu si szol gál ta tás ki adá sa i nak fe de ze té -
hez kap cso ló dó, a 24/2011. (V. 18.) NEFMI ren de let 13. § alap ján el nyert tá mo ga tá si össze get 2011. szep tem be ré tõl az
is ko la pszi cho ló gu si szol gál ta tást nyúj tó in téz mény(ek) ré szé re biz to sít ja.

Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap

P. H.

................................................................................
Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás El nö ke
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18. mel lék let a 24/2011. (V. 18.) NEFMI ren de let hez

Be kül den dõ 2012. jú ni us 30-ig két ere de ti pél dány ban pos tai úton:
az Alap ke ze lõ ré szé re 1374 Bu da pest, Pf. 564
Kér jük, a bo rí ték ra ír ják rá: „Is ko la pszi cho ló gu si há ló zat fej lesz té sé nek tá mo ga tá sa”
Az adat lap el ér he tõ: http.//www.we ker le.gov..hu/elekt ro ni kus_igeny les

18. mel lék let az is ko la pszi cho ló gu si szol gál ta tást meg szer ve zett, és a 24/2011. (V. 18.) NEFMI ren de let 11. és
12. § és 13. § alap ján tá mo ga tás ban ré sze sült több cé lú kis tér sé gi tár su lás adat szol gál ta tá sá hoz

Az is ko la pszi cho ló gu si el lá tást
a 15/2009. (IV. 2.) OKM ren de let 8. § és/vagy

a 17/2010. (III. 30.) OKM ren de let 13. § alap ján biz -
to sí tott több cé lú kis tér sé gi tár su lás2:

Az is ko la pszi cho ló gu si el lá tást
a 24/2011. (V. 18.) NEFMI ren de let

11. § és 12. § alap ján biz to sí tott több cé lú kis tér sé gi
tár su lás4:

Meg ne ve zé se:

Cí me:

KSH kód ja:

A TKT az is ko la pszi cho ló gu si fel ada to kat sa ját fenn -
tar tá sá ban mû kö dõ ne ve lé si ta nács adó ban, vagy a

TKT ál tal he lyi ön kor mány zat tal, vagy me gyei ön kor -
mány zat tal, vagy ön kor mány za ti tár su lás sal kö tött

meg ál la po dás alap ján lát ja el3.

Meg ne ve zé se:

Cí me:

KSH kód ja:

A TKT az is ko la pszi cho ló gu si fel ada to kat sa ját fenn -
tar tá sá ban mû kö dõ ne ve lé si ta nács adó ban, vagy a

TKT ál tal he lyi ön kor mány zat tal, vagy me gyei ön kor -
mány zat tal, vagy ön kor mány za ti tár su lás sal kö tött

meg ál la po dás alap ján lát ja el5.

Az is ko la pszi cho ló gu si el lá tás ra jo go sult ne ve lé si ta nács adó- és az is ko la pszi cho ló gi ai el lá tás ban ré sze sü lõ
in téz mény ada tai

(adat szol gál ta tás az el lá tás ban ré sze sü lõ gyer me kek szá má ról)

A ne ve lé si ta nács adó fenn tar tó já nak meg ne ve zé se, cí me:

Az is ko la pszi cho ló gu si te vé keny ség el lá tá sá val meg bí zott ne ve lé si ta nács adó ne ve, cí me,
OM azo no sí tó ja:

A 15/2009. (IV. 2.) OKM
ren de let 8. § alap ján el -

nyert tá mo ga tás sal,
2009. szep tem ber tõl

meg kez dett és to vább ra is
fenn tar tott is ko la pszi cho -
ló gu si ál lás he lyen fog lal -

ko za tott
is ko la pszi cho ló gus ál tal

el lá tott mu ta tók6

A 17/2010. (III. 30.)
OKM ren de let 13. § alap -
ján el nyert tá mo ga tás sal

2010. szep tem ber tõl
meg kez dett és to vább ra is
fenn tar tott is ko la pszi cho -
ló gu si ál lás he lyen fog lal -

ko za tott
is ko la pszi cho ló gus ál tal

el lá tott mu ta tók

A 24/2011. (V. 18.)
NEFMI ren de let

13. § alap ján el nyert tá -
mo ga tás sal az is ko la pszi -
cho ló gus ál tal el lá tott mu -

ta tók
(Ér te lem sze rû en

a 2011/2012. ne ve lé si/ta -
ní tá si év re vo nat koz tat ha -
tó an. Itt le het egye zõ ség
a 15/2009. (IV. 2.) OKM

ren de let 8. § il let ve
a 17/2010. (III. 30.) OKM

ren de let 13. § alap ján
meg kez dett és foly ta tott is -
ko la pszi cho ló gu si el lá tá si

mu ta tók kal)

A 24/2011. (V. 18.)
NEFMI ren de let 11. § és
12. § alap ján el nyert tá -
mo ga tás sal 2011. szep -

tem ber tõl
biz to sí tott is ko la pszi cho -
ló gu si ál lás he lyen fog lal -

ko za tott
is ko la pszi cho ló gus ál tal

el lá tott mu ta tók
(A meg fe le lõ sor ki töl té sé -

vel)
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2 Amennyi ben a több cé lú kis tér sé gi tár su lás több köz ok ta tá si in téz mény ben is biz to sít ja  az is ko la pszi cho ló gu si el lá tást, a táb lá za tot ér te lem sze rû en in téz -
mé nyen ként kell ki töl te ni.
3 A meg fe le lõ alá hú zan dó.
4 Amennyi ben a több cé lú kis tér sé gi tár su lás több köz ok ta tá si in téz mény ben is biz to sít ja  az is ko la pszi cho ló gu si el lá tást, a táb lá za tot ér te lem sze rû en in téz -
mé nyen ként kell ki töl te ni.
5 A meg fe le lõ alá hú zan dó.



Tá mo ga tás sal meg kez dett
is ko la pszi cho ló gu si el lá -
tás ban ré sze sü lõ gyer me -
kek szá ma a 2009/2010.
ne ve lé si/ta ní tá si év ben

Tá mo ga tás sal meg kez dett
is ko la pszi cho ló gu si el lá -

tás ban nem ré sze sült gyer -
me kek szá ma

a 2009/2010. ne ve lé si/ta -
ní tá si év ben

Tá mo ga tás sal meg kez dett
is ko la pszi cho ló gu si el lá -

tás ban nem ré sze sült gyer -
me kek kö zül a 2010/2011.
ne ve lé si/ta ní tá si év re ter -

ve zett el lá tás szá ma

Tá mo ga tás sal meg kez dett
is ko la pszi cho ló gu si el lá -
tás ban ré sze sü lõ gyer me -
kek szá ma a 2010/2011.
ne ve lé si/ta ní tá si év ben

Tá mo ga tás sal meg kez dett
is ko la pszi cho ló gu si el lá -

tás ban nem ré sze sült gyer -
me kek szá ma

a 2010/2011. ne ve lé si/ta -
ní tá si év ben

Tá mo ga tás sal meg kez dett
is ko la pszi cho ló gu si el lá -

tás ban nem ré sze sült gyer -
me kek kö zül a 2011/2012.
ne ve lé si/ta ní tá si év re ter -

ve zett el lá tás

Tá mo ga tás sal meg kez dett
is ko la pszi cho ló gu si el lá -
tás ban ré sze sült gyer me -
kek szá ma a 2011/2012.
ne ve lé si/ta ní tá si év ben
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Tá mo ga tás sal meg kez dett
is ko la pszi cho ló gu si el lá -

tás ban nem ré sze sült gyer -
me kek szá ma

a 2011/2012. ne ve lé si/ta -
ní tá si év ben

A több cé lú kis tér sé gi tár su lá son be lül azon te le pü lé sek fel so ro lá sa,
ame lyek ben biz to sí tott az is ko la pszi cho ló gi ai el lá tás7

Sor szám
TKT sa ját fenn tar tá sá ban
mû kö dõ ne ve lé si ta nács -

adó ál tal

TKT he lyi ön kor mány zat -
tal kö tött meg ál la po dás

alap ján

TKT me gyei ön kor mány -
zat tal kö tött meg ál la po dás 

alap ján

TKT ön kor mány za ti tár -
su lás sal meg szer ve zett el -

lá tás ban

1.

2.

3.

4.

5.

A több cé lú kis tér sé gi tár su lá son be lül azon te le pü lé sek fel so ro lá sa,
ame lyek ben nem biz to sí tott az is ko la pszi cho ló gu si el lá tás

1.

2.

3.

4.

5.

A táb lá zat so ra i nak szá ma szük ség sze rint bõ vít he tõ. 
Az ada tok va ló di sá gá ért a tá mo ga tás ban ré sze sült több cé lú kis tér sé gi tár su lás fe lel!

Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap

P. H.

................................................................................
Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás El nö ke

7 A so rok bõ vít he tõ ek a te le pü lé sek fel so ro lá sá val.
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19. mel lék let a 24/2011. (V. 18.) NEFMI ren de let hez

Be kül den dõ 2011. má jus 27-éig két ere de ti pél dány ban pos tai úton:
a) az ön kor mány za ti fenn tar tó ese tén: a Ma gyar Ál lam kincs tár il le té kes te rü le ti szer vé hez
b) köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény fenn tar tók, és köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek

ese tén: az Alap ke ze lõ ré szé re
1374 Bu da pest, Pf. 564

Kér jük, a bo rí ték ra ír ják rá: „Be il lesz ke dé si, ta nu lá si, ma ga tar tá si ne héz ség gel küz dõ gyer me kek, ta nu lók ne ve lé sé nek, ok ta tá sá nak tá -
mo ga tá sa”

Ki töl ten dõ az elekt ro ni kus igény lés az a) és b) pont sze rin ti fenn tar tók ese tén
Az adat lap el ér he tõ: http://www.we ker le.gov.hu/elekt ro ni kus_igeny les

Fenn tar tói igény lés
Be il lesz ke dé si, ta nu lá si, ma ga tar tá si ne héz ség gel küz dõ gyer me kek, ta nu lók ne ve lé sé nek, ok ta tá sá nak tá mo ga tá sa

Fenn tar tó ne ve:

1
A fenntartott intézményekre vonatkozó, a támogatás igénylését megalapozó adatok:

2 3 4 5 6 7 8

Ssz.

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdõ gyermekek, tanulók

nevelését, oktatását ellátó intézmény létszáma

Intézménynév
OM

azonosító

létszám

2010.

10. 01.

várható létszám

2011.

10. 01.8

2010. 10. 01-jei

tényleges,

és a 2011.

10. 01-jei várható

létszám

matematikai

átlaga9

A számított

átlaglétszámból

a költségvetési tv.

5. sz. melléklet

11.a) pontjára

2011-ben

benyújtott

igénylésnél érintett 

létszám10

Támogatás

igénylésére

jogosító számított

létszám11

1.

2.

Össze sen:

A táb lá zat so ra i nak szá ma szük ség sze rint bõ vít he tõ.

Az adat la pot a fenn tar tó töl ti ki, azok va ló di sá gá ért fe lel!

Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap

P. H.

................................................................................
fenn tar tó

8 2011. 10. 01-jei vár ha tó lét szám szá mí tá sa a 2010/2011. tan év tény le ges lét szá ma, és a 2011/2012. tan év re tör té nõ be is ko lá zá si ada tok is me re té ben 

ter vez he tõ
9 4. osz lop ada tá nak + 5. osz lop ada tá nak össze ge oszt va ket tõ vel
10 Azok nak a be il lesz ke dé si, ta nu lá si, ma ga tar tá si ne héz ség gel küz dõ gyer me kek nek, ta nu lók nak a lét szá ma, akik – a 11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let
39/D. §-ában, a 39/E. §-ában fog lal tak sze rint – részt vesz nek a ké pes ség-ki bon ta koz ta tó, az in teg rá ci ós fel ké szí tést szol gá ló, il let ve az óvo dai fej lesz tõ prog -
ram ban és akik után a fenn tar tó a költ ség ve té si tör vény 5. szá mú mel lék let 11. a) pont ja [Esély egyen lõ sé get szol gá ló in téz ke dé sek tá mo ga tá sa] alap ján igé nyelt 
tá mo ga tást.
11 Tá mo ga tás ra jo go sult lét szám: 6. osz lop lét szá ma csök kent ve a 7. osz lop lét szá má val.
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20. mel lék let a 24/2011. (V. 18.) NEFMI ren de let hez

Fenn tar tói Nyi lat ko zat
– az esély egyen lõ sé gi in téz ke dé sek kel kap cso la to san – az  ön kor mány za ti fenn tar tó, va la mint köz ok ta tá si fel -
ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény fenn tar tó/köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz -
mény ál tal fenn tar tott ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek esetén

(A meg fe le lõ he lyen kér jük ki töl te ni!)

Fenn tar tó meg ne ve zé se:

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

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

Alul írott ............................................................................................ pol gár mes ter/fõ pol gár mes ter a fent ne ve zett ön -
kor mány za ti tár su lás el nö ke bün te tõ jo gi fe le lõs sé gem tu da tá ban ki je len tem, hogy a kép vi se lõ-tes tü let/köz gyû lés/tár su -
lá si ta nács/dön tés ho zó szerv (a nem kí vánt rész tör len dõ) ...................................................... szá mú ha tá ro za tá val el fo -
gad ta a gyer me kek, ta nu lók esély egyen lõ sé gét szol gá ló in téz ke dé se ket (köz ok ta tá si esély egyen lõ sé gi in téz ke dé si terv)
– a köz ok ta tás ról szó ló 1993. évi LXXIX. tör vény 105. § (1) be kez dé sé ben fog lal tak nak meg fe le lõ en – az ön kor mány za -
ti in téz ke dé si terv, il let ve a fõ vá ro si, me gyei fej lesz té si terv ré sze ként/vagy az ab ban fog lal tak ra te kin tet tel ön ál ló in téz -
ke dé si terv ként.1

Alul írott ....................................... a köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény fenn tar tó/köz pon ti költ ség ve té -
si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mény, mint fenn tar tó kép vi se le té ben el jár va bün te tõ jo gi fe le lõs sé gem tu da tá ban
nyi lat ko zom ar ról, hogy a ................................................... OM azo no sí tó val ren del ke zõ ................... köz ok ta tá si in téz -
mény ren del ke zik köz ok ta tá si esély egyen lõ sé gi in téz ke dé si terv vel/ne ve lé si prog ram ja/pe da gó gi ai prog ram ja tar tal -
maz za az esély egyen lõ sé get szol gá ló in téz ke dé se ket (a nem kí vánt rész tör len dõ).2

Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap

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

pol gár mes ter/a tár su lá si ta nács el nö ke

a köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó

nem ál la mi in téz mény fenn tar tó/

köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ

fel sõ ok ta tá si in téz mény, mint fenn tar tó kép vi se le té ben

el já ró sze mély alá írá sa

P. H.

1 Ki töl ten dõ ön kor mány za ti, fõ vá ro si, me gyei fenn tar tá sú, il let ve ön kor mány za ti tár su lá sok ál tal fenn tar tott ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek ese tén.
2 Ki töl ten dõ köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény fenn tar tó/köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mény ál tal fenn tar tott
ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek ese tén.
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21. mel lék let a 24/2011. (V. 18.) NEFMI ren de let hez

Fenn tar tói Nyi lat ko zat
a je len ren de let alap ján tá mo ga tás ban ré sze sült fenn tar tó/in téz mény jog utód lás sal tör tént meg szû né sé rõl*

(A meg fe le lõ he lyen kér jük ki töl te ni!)

Fenn tar tó meg ne ve zé se:

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

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

Alul írott ................................................................. pol gár mes ter/a fent ne ve zett ön kor mány za ti tár su lás el nö ke bün te -
tõ jo gi fe le lõs sé gem tu da tá ban ki je len tem, hogy a tes tü let ........................ szá mú ha tá ro za tá val az in téz mény fenn tar tói
jo gát át ad ta/az in téz ményt jog utód lás sal meg szün tet te/az in téz ményt át szer vez te1.

Fenn tar tói jog át adá sa ese tén az át adást kö ve tõ en a fenn tar tói jo go kat gya ko rol ja:

A jog utód in téz mény meg ne ve zé se:

Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap

P. H.

................................................................................
pol gár mes ter/a tár su lá si ta nács el nö ke/

a köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó
nem ál la mi in téz mény fenn tar tó

kép vi se le té ben el já ró sze mély alá írá sa

Fenn tar tói jog át adá sa ese tén az át adást kö ve tõ en a fenn tar tói jo go kat gya kor ló

P. H.

................................................................................
pol gár mes ter/a tár su lá si ta nács el nö ke/

a köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó
nem ál la mi in téz mény fenn tar tó

kép vi se le té ben el já ró sze mély alá írá sa

* Ki töl ten dõ, ha az igény lés idõ pont já ban az in téz mény jog utód dal tör té nõ meg szû né sé rõl már ha tá ro zat szü le tett.
1 A meg fe le lõt kér jük alá húz ni.
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A nemzeti erõforrás miniszter 25/2011. (V. 18.)
NEFMI rendelete

a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János
Tehetséggondozó Programjának, 

a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János
Kollégiumi Programjának 

és a Halmozottan Hátrányos Helyzetû Tanulók
Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programjának

támogatása igénylésének, döntési rendszerének,
folyósításának, elszámolásának

és ellenõrzésének részletes szabályairól

A Ma gyar Köz tár sa ság 2011. évi költ ség ve té sé rõl szó ló
2010. évi CLXIX. tör vény 5. mel lék le té nek 11. pont c) al -
pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az egyes mi nisz te -
rek, va la mint a Mi nisz ter el nök sé get ve ze tõ ál lam tit kár fel -
adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 212/2010. (VII. 1.) Korm. ren -
de let 41. § i) pont ja sze rin ti fel adat kö röm ben el jár va – az
egyes mi nisz te rek, va la mint a Mi nisz ter el nök sé get ve ze tõ
ál lam tit kár fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 212/2010. (VII.
1.) Korm. ren de let 37. § p) pont já ban meg ha tá ro zott fel -
adat kör ében el já ró bel ügy mi nisz ter, va la mint az egyes mi -
nisz te rek, va la mint a Mi nisz ter el nök sé get ve ze tõ ál lam tit -
kár fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. ren de let 73. § b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat -
kör ében el já ró nem zet gaz da sá gi mi nisz ter egyet ér té sé vel
– a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1. A Hát rá nyos Hely ze tû Ta nu lók Arany Já nos
Te het ség gon do zó Prog ram já nak tá mo ga tá sa

1. §

(1) A Hát rá nyos Hely ze tû Ta nu lók Arany Já nos Te het -
ség gon do zó Prog ram já hoz tá mo ga tást (a to váb bi ak ban:
prog ram tá mo ga tás) igé nyel het nek a Ma gyar Köz tár sa ság
2011. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2010. évi CLXIX. tör -
vény (a to váb bi ak ban: költ ség ve té si tör vény)

a) 13. § (1) be kez dé se sze rin ti köz pon ti költ ség ve té si
szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek (a to váb bi -
ak ban: köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok -
ta tá si in téz mény),

b) 35. § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott he lyi ön kor -
mány za tok, te le pü lé si és te rü le ti ki sebb sé gi ön kor mány za -
tok és több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok (a to váb bi ak ban
együtt: ön kor mány za ti fenn tar tó), va la mint

c) 42. § (1) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott köz ok -
ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mé nyek fenn tar tói
(a to váb bi ak ban: köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi
in téz mény fenn tar tó ja)

[az a)–c) pont a to váb bi ak ban együtt: igény lõ], ha az ál ta -
luk fenn tar tott kö zép is ko la, kö zép is ko lai kol lé gi um vagy
kol lé gi u mi in téz mény egy sé get is mû köd te tõ kö zép fo kú
in téz mény (a to váb bi ak ban együtt: in téz mény) a 2000. óta
meg hir de tett, 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 [a to váb bi ak ban: 
11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let] 39/I. §-a sze rin ti in téz -
mé nyi pá lyá za to kon a Hát rá nyos Hely ze tû Ta nu lók Arany
Já nos Te het ség gon do zó Prog ram já nak (a to váb bi ak ban:
AJTP) meg va ló sí tá sá ra jo got szer zett, és a 2010–2011.
tan év ben mû köd te ti az AJTP-t.

(2) Az igény lõ és az ál ta la fenn tar tott in téz mény vál lal -
ja, hogy a 11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let 39/I. §-ában
meg ha tá ro zott és a ke ret tan ter vek ki adá sá nak és jó vá ha -
gyá sá nak rend jé rõl, va la mint egyes ok ta tá si jog sza bá lyok
mó do sí tá sá ról szó ló 17/2004. (V. 20.) OM ren de let [a to -
váb bi ak ban: 17/2004. (V. 20.) OM ren de let] 3. szá mú mel -
lék le té ben, to váb bá a Kol lé gi u mi ne ve lés or szá gos alap -
prog ram já nak ki adá sá ról szó ló 46/2001. (XII. 22.) OM
ren de let [a to váb bi ak ban: 46/2001. (XII. 22.) OM ren de -
let] 4. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek 
sze rint szer ve zi meg a ta nu lók ne ve lé sét, ok ta tá sát.

(3) A prog ram tá mo ga tás mér té ke

a) az igény lõ ál tal fenn tar tott kö zép is ko lá ra te kin tet tel leg -
fel jebb 315 000 Ft/fõ/év a 2011/2012. tan év ben idõ ará nyo -
san 4 hó nap ra, a 2011. szep tem ber 1. és 2011. de cem ber 31.
kö zöt ti idõ szak ra,

b) az igény lõ ál tal fenn tar tott kö zép is ko lai kol lé gi um ra
te kin tet tel leg fel jebb 420 000 Ft/fõ/év a 2011/2012. tan év -
ben idõ ará nyo san 4 hó nap ra, a 2011. ja nu ár 1. és 2011. de -
cem ber 31. kö zöt ti idõ szak ra.

(4) A prog ram tá mo ga tás a 17/2004. (V. 20.) OM ren de -
let 3. szá mú mel lék le té ben, va la mint a 46/2001. (XII. 22.)
OM ren de let 4. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott több -
let-te vé keny sé gek re, em be ri erõ for rá sok kal kap cso la tos
költ sé gek re, a cél cso port szá má ra biz to sí tott prog ra mok ra
és tá mo ga tá sok ra, esz köz be szer zés re, ki egé szí tõ szak mai
szol gál ta tás nyúj tá sá ra for dít ha tó.

2. §

(1) A prog ram tá mo ga tás igény lé se ér de ké ben az igény -
lé si do ku men tá ci ót 2011. má jus 27-éig

a) az ön kor mány za ti fenn tar tó az adat la pok Ma gyar Ál -
lam kincs tár (a to váb bi ak ban: Kincs tár) ál tal üze mel te tett
elekt ro ni kus rend sze ren ke resz tül ki töl tött és ki nyom ta tott
pél dá nyát, egy ere de ti pél dány ban a Kincs tár nak az ön kor -
mány za ti fenn tar tó szék he lye sze rint te rü le ti leg il le té kes
szer vé hez (a to váb bi ak ban: Igaz ga tó ság),

b) a köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény
fenn tar tó ja és a köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ
fel sõ ok ta tá si in téz mény az adat la pok AJTP hon lap já ról
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(www.ajtp.hu) ki nyom ta tott pél dá nyát, két ere de ti pél -
dány ban az Ok ta tás ku ta tó és Fej lesz tõ In té zet (a to váb bi -
ak ban: OFI) 

ré szé re kül di meg.
(2) Az (1) be kez dés sze rin ti tá mo ga tá si igény hez mel lé -

kel ni kell
a) az 1. mel lék le tet,
b) a kö zép is ko lák szá má ra igé nyelt prog ram tá mo ga tás

ese té ben a 2. mel lék le tet, a kö zép is ko lai kol lé gi u mok szá -
má ra igé nyelt prog ram tá mo ga tás ese té ben a 3. mel lék le tet, 
va la mint

c) a 14. §-ban fog lal tak sze rin ti 10. mel lék le tet.
(3) Az Igaz ga tó ság az ön kor mány za ti fenn tar tó ál tal be -

nyúj tott tá mo ga tá si igényt – az öt na pos hi ány pót lá si ha tár -
idõt kö ve tõ en – 2011. jú ni us 10-éig egy ere de ti pél dány -
ban meg kül di az OFI ré szé re. A hi ány pót lá sok el bí rá lá sá -
ról és a nem to váb bí tott igény lé sek rõl az Igaz ga tó ság
2011. jú ni us 10-éig ér te sí ti az ön kor mány za ti fenn tar tót.

(4) Az OFI a köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in -
téz mény fenn tar tó ja, va la mint a köz pon ti költ ség ve té si
szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mény ál tal be nyúj tott 
adat la po kat meg vizs gál ja és – szük ség ese tén – öt na pos
ha tár idõ vel hi ány pót lás ra hív ja fel a köz ok ta tá si fel ada tot
el lá tó nem ál la mi in téz mény fenn tar tó ját, va la mint a köz -
pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si
intézményt.

3. §

(1) Az 1. § alap ján be nyúj tott igé nyek tá mo ga tá sá ról 5
fõs dön tés-elõ ké szí tõ bi zott ság tesz ja vas la tot az ok ta tá sért 
fe le lõs mi nisz ter nek (a to váb bi ak ban: mi nisz ter) 2011. jú -
ni us 24-éig. A bi zott ság ba a mi nisz ter két fõt, az OFI, a
Kol lé gi u mi Szak mai és Ér dek vé del mi Szö vet ség, az
Arany Já nos Kol lé gi u mi Prog ram In téz mé nye i nek Egye -
sü le te egy-egy fõt de le gál. A dön tés-elõ ké szí tõ bi zott ság
ügy rend jét e ren de let ke re tei kö zött ma ga ál la pít ja meg.

(2) A mi nisz ter az 1. §-ban meg ha tá ro zott fel té te lek nek
meg fe le lõ tá mo ga tá si igé nyek ala pul vé te lé vel a prog ram -
tá mo ga tás mér té ké rõl a ren del ke zés re ál ló for rás ra te kin -
tet tel az 1. § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ke re tek kö -
zött dönt. A mi nisz ter dön té sét az ál ta la ve ze tett mi nisz té -
ri um (a to váb bi ak ban: mi nisz té ri um) hon lap ján 2011. jú li -
us 8-áig köz zé te szi. A mi nisz ter dön té sét az OFI köz li az
igény lõ vel.

(3) A prog ram tá mo ga tás utal vá nyo zá sá nak fel té te le,
hogy a prog ram tá mo ga tást el nyert igény lõ és az ál ta la
fenn tar tott in téz mény az OFI-val 2011. au gusz tus 10-éig
tá mo ga tá si szer zõ dést köt.

(4) A (3) be kez dés sze rin ti ön kor mány za ti fenn tar tó
meg ne ve zé sét, KSH-azo no sí tó ját és a prog ram tá mo ga tás
össze gét a mi nisz ter 2011. au gusz tus 19-éig utal vá nyo zás
cél já ból nyom ta tott és elekt ro ni kus úton meg kül di a he lyi
ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter ré szé re. A prog ram -
tá mo ga tást a he lyi ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter

utal vá nyo zá sa alap ján a Kincs tár a költ ség ve té si tör vény
1. mel lék let IX. fe je zet 5. cím „Köz pon to sí tott elõ irány za -
tok” alat ti for rás ter hé re a 2011. év szep tem ber ha vi net tó
fi nan szí ro zás ke re té ben folyósítja.

2. A Hát rá nyos Hely ze tû Ta nu lók Arany Já nos
Kol lé gi u mi Prog ram já nak tá mo ga tá sa

4. §

(1) A Hát rá nyos Hely ze tû Ta nu lók Arany Já nos Kol lé gi -
u mi Prog ram já ban (a to váb bi ak ban: AJKP) részt ve võ azon
igény lõ ré szé re, amely az ál ta la fenn tar tott kö zép is ko lai
kol lé gi um vagy kol lé gi u mi in téz mény egy sé get is mû köd te -
tõ kö zép fo kú in téz mény ti ze dik-ti zen har ma dik év fo lya mos
ta nu lói után az egyes sa já tos köz ok ta tá si fel ada tok tá mo ga -
tá sa igény lé sé nek, dön té si rend sze ré nek, fo lyó sí tá sá nak, el -
szá mo lá sá nak és el len õr zé sé nek rész le tes sza bá lya i ról szó ló 
17/2010. (III. 30.) OKM ren de let alap ján tá mo ga tás ban ré -
sze sült, a 2010–2011. tan év 2011. ja nu ár 1-jé tõl au gusz tus
31-éig tar tó idõ sza ká ra ki egé szí tõ tá mo ga tást (a to váb bi ak -
ban: ki egé szí tõ tá mo ga tás) igé nyel het az 1. mel lék let és a 4.
mel lék let sze rin ti adat la pok be nyúj tá sá val.

(2) A ki egé szí tõ tá mo ga tás mér té ke leg fel jebb 630 000
Ft/fõ/év.

(3) Az ön kor mány za ti fenn tar tó az adat la pok Kincs tár
ál tal üze mel te tett elekt ro ni kus rend sze ren ke resz tül ki töl -
tött és ki nyom ta tott pél dá nyát, egy ere de ti pél dány ban az
Igaz ga tó ság hoz, a köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi
in téz mény fenn tar tó ja és a köz pon ti költ ség ve té si szerv -
ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mény az adat la pok AJKP
hon lap já ról (www.ajkp.hu) ki nyom ta tott pél dá nyát, két
ere de ti pél dány ban az OFI ré szé re kül di meg pos tai úton
2011. má jus 27-ig.

(4) Az Igaz ga tó ság, il let ve az OFI az adat la po kat meg -
vizs gál ja és – szük ség ese tén – öt na pos ha tár idõ vel hi ány -
pót lás ra hív ja fel az igény lõt.

(5) A ki egé szí tõ tá mo ga tás ra jo go sult ön kor mány za ti
fenn tar tó meg ne ve zé sét, KSH azo no sí tó ját és a ki egé szí tõ
tá mo ga tás össze gét az Igaz ga tó ság 2011. jú ni us 10-ig
meg kül di az OFI ré szé re.

(6) A ki egé szí tõ tá mo ga tás ra jo go sult ön kor mány za ti
fenn tar tó KSH-azo no sí tó ját, meg ne ve zé sét, a ki egé szí tõ
tá mo ga tás össze gé nek ada ta it, to váb bá a ki egé szí tõ tá mo -
ga tás ra jo go sult, köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi
in téz mény fenn tar tó ja, va la mint a köz pon ti költ ség ve té si
szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mény meg ne ve zé sét,
KSH azo no sí tó ját és a ki egé szí tõ tá mo ga tás össze gét az
OFI 2011. jú ni us 27-éig nyom ta tott és elekt ro ni kus for má -
ban meg kül di a mi nisz ter részére.

(7) A mi nisz ter az ön kor mány za ti fenn tar tó (6) be kez -
dés sze rin ti ada ta it – el len õr zés után – utal vá nyo zás cél já -
ból 2011. jú li us 4-éig to váb bít ja a he lyi ön kor mány za to -
kért fe le lõs mi nisz ter ré szé re. A ki egé szí tõ tá mo ga tást a

14. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 1617



he lyi ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter utal vá nyo zá sa
alap ján a Kincs tár a költ ség ve té si tör vény 1. mel lék let
IX. fe je zet 5. cím „Köz pon to sí tott elõ irány za tok” alat ti
for rás ter hé re a 2011. év jú li us ha vi net tó fi nan szí ro zás ke -
re té ben folyósítja.

(8) Az OFI a ki egé szí tõ tá mo ga tás ra jo go sult igény lõ vel 
2011. jú li us 15-éig köz li a ki egé szí tõ tá mo ga tás össze gét.

5. §

(1) A Hát rá nyos Hely ze tû Ta nu lók Arany Já nos Kol -
lé gi u mi Prog ram já hoz tá mo ga tást (a to váb bi ak ban: kol -
lé gi u mi tá mo ga tás) igé nyel het az AJKP-ban részt ve võ
igény lõ az ál ta la fenn tar tott kö zép is ko lai kol lé gi um
vagy kol lé gi u mi in téz mény egy sé get is mû köd te tõ kö -
zép fo kú in téz mény ki len ce dik–ti zen har ma dik év fo lya -
mos ta nu lói után, ha a kö zép is ko lai kol lé gi um vagy kol -
lé gi u mi in téz mény egy sé get is mû köd te tõ kö zép fo kú in -
téz mény az AJKP meg va ló sí tá sá ra a 11/1994. (VI. 8.)
MKM ren de let 39/H. §-a sze rin ti in téz mé nyi pá lyá za ton 
jo got szer zett, a 2010–2011. tan év ben mû köd te ti az
AJKP-t és vál lal ja, hogy a 11/1994. (VI. 8.) MKM ren -
de let 39/H. §-ában meg ha tá ro zott, a 17/2004. (V. 20.)
OM ren de let 3. szá mú mel lék le té ben, va la mint a
46/2001. (XII. 22.) OM ren de let 5. szá mú mel lék le té ben 
rög zí tett kö ve tel mé nyek sze rint szer ve zi meg a ta nu lók
ne ve lé sét, ok ta tá sát.

(2) A kol lé gi u mi tá mo ga tás össze ge leg fel jebb 630 000
Ft/fõ/év a 2011–2012. tan év ben idõ ará nyo san 4 hó nap ra, a 
2011. szep tem ber 1. és 2011. de cem ber 31. kö zöt ti idõ -
szak ra.

(3) A kol lé gi u mi tá mo ga tás a 17/2004. (V. 20.) OM ren -
de let 3. szá mú mel lék le té ben, va la mint a 46/2001. (XII.
22.) OM ren de let 5. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott
több let-te vé keny sé gek re, em be ri erõ for rá sok kal kap cso la -
tos költ sé gek re, a cél cso port szá má ra biz to sí tott prog ra -
mok ra és tá mo ga tá sok ra, esz köz be szer zés re, ki egé szí tõ
szak mai szol gál ta tás nyúj tá sá ra for dít ha tó.

6. §

(1) A kol lé gi u mi tá mo ga tás igény lé se ér de ké ben az
igény lé si do ku men tá ci ót

a) az ön kor mány za ti fenn tar tó az adat la pok Kincs tár ál -
tal üze mel te tett elekt ro ni kus rend sze ren ke resz tül ki töl tött
és ki nyom ta tott pél dá nyát, egy ere de ti pél dány ban az Igaz -
ga tó ság hoz,

b) a köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény
fenn tar tó ja és a köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ
fel sõ ok ta tá si in téz mény az adat la pok OFI hon lap já ról ki -
nyom ta tott pél dá nyát, két ere de ti pél dány ban az OFI ré -
szé re

kül di meg pos tai úton 2011. jú ni us 15-éig.

(2) A kol lé gi u mi tá mo ga tás igény lé sé hez mel lé kel ni
kell az 1. mel lék le tet, az 5. mel lék le tet, a 6. mel lék le tet és a 
– 14. §-ban fog lal tak sze rin ti – 10. mel lék le tet.

 (3) Az Igaz ga tó ság az ön kor mány za ti fenn tar tó ál tal be -
nyúj tott tá mo ga tá si igényt meg vizs gál ja és – szük ség ese -
tén – öt na pos ha tár idõ vel hi ány pót lás ra hív ja fel az ön kor -
mány za ti fenn tar tót. Az Igaz ga tó ság az adat la po kat a hi -
ány pót lást kö ve tõ en 2011. jú ni us 30-áig egy ere de ti pél -
dány ban meg kül di az OFI ré szé re. A hi ány pót lás el bí rá lá -
sá ról és a nem to váb bí tott igény lés rõl az Igaz ga tó ság 2011. 
jú ni us 30-áig ér te sí ti az ön kor mány za ti fenn tar tót.

(4) Az OFI a köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi
 intézmény fenn tar tó ja, va la mint a köz pon ti költ ség ve té si
szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mény ál tal be nyúj tott 
adat la po kat meg vizs gál ja és – szük ség ese tén – öt na pos
ha tár idõ vel hi ány pót lás ra hív ja fel a köz ok ta tá si fel ada tot
el lá tó nem ál la mi in téz mény fenn tar tó ját, va la mint a köz -
pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si
intézményt.

7. §

(1) Az 5. § alap ján be nyúj tott igé nyek tá mo ga tá sá ról
5 fõs dön tés-elõ ké szí tõ bi zott ság tesz ja vas la tot a mi nisz -
ter nek 2011. jú li us 8-áig. A bi zott ság ba a mi nisz ter két fõt,
az OFI, a Kol lé gi u mi Szak mai és Ér dek vé del mi Szö vet -
ség, az Arany Já nos Te het ség gon do zó Prog ram In téz mé -
nye i nek Egye sü le te egy-egy fõt de le gál. A dön tés-elõ ké -
szí tõ bi zott ság ügy rend jét e ren de let ke re tei kö zött ma ga
ál la pít ja meg.

(2) A mi nisz ter az 5. §-ban meg ha tá ro zott fel té te lek nek
meg fe le lõ tá mo ga tá si igé nyek ala pul vé te lé vel a kol lé gi u -
mi tá mo ga tás mér té ké rõl a ren del ke zés re ál ló for rás ra te -
kin tet tel az 5. § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ke re tek
kö zött dönt.

(3) A kol lé gi u mi tá mo ga tás ra va ló jo go sult ság fel té te le
az OFI-val a 2010–2011. tan év vo nat ko zá sá ban kö tött
szer zõ dés ben fog lal tak nak va ló meg fe le lés, ide ért ve a for -
rás fel hasz ná lá sá ról ké szí tett szak mai és pénz ügyi be szá -
mo ló, va la mint a vál lalt fel ada tok meg va ló su lá sá ról ké szí -
tett füg get len mo ni to ri je len tés el fo ga dá sát.

(4) A mi nisz ter a dön té sét a mi nisz té ri um hon lap ján
2011. au gusz tus 8-áig köz zé te szi. A mi nisz ter dön té sét az
OFI köz li a fenn tar tók kal.

(5) A kol lé gi u mi tá mo ga tás utal vá nyo zá sá nak fel té te le,
hogy a kol lé gi u mi tá mo ga tást el nyert igény lõ és az ál ta la
fenn tar tott in téz mény az OFI-val 2011. au gusz tus 31-éig
tá mo ga tá si szer zõ dést köt.

(6) Az (5) be kez dés sze rin ti ön kor mány za ti fenn tar tó
meg ne ve zé sét, KSH-azo no sí tó ját és a kol lé gi u mi tá mo ga -
tás össze gét a mi nisz ter 2011. szep tem ber 5-éig utal vá nyo -
zás cél já ból nyom ta tott és elekt ro ni kus úton meg kül di a
he lyi ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter ré szé re. A he lyi 

1618 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 14. szám



ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter utal vá nyo zá sa alap -
ján a Kincs tár a költ ség ve té si tör vény 1. mel lék let IX. fe je -
zet 5. cím „Köz pon to sí tott elõ irány za tok” alat ti for rás ter -
hé re a 2011. év szep tem ber ha vi net tó fi nan szí ro zás ke re -
té ben fo lyó sít ja.

8. §

(1) Az AJKP-ban részt ve võ igény lõ az ál ta la fenn tar tott 
kö zép is ko la ki len ce dik elõ ké szí tõ év fo lya mos ta nu lói után 
tá mo ga tást (a to váb bi ak ban: kö zép is ko lai tá mo ga tás) igé -
nyel het, ha a kö zép is ko la az 5. § (1) be kez dé sé ben meg ha -
tá ro zott kö zép is ko lai kol lé gi um mal vagy kol lé gi u mi in -
téz mény egy sé get is mû köd te tõ kö zép fo kú in téz ménnyel a
17/2004. (V. 20.) OM ren de let 3. szá mú mel lék le te sze rin ti 
part ne ri együtt mû kö dés rõl szó ló meg ál la po dás sal ren del -
ke zik és vál lal ja, hogy a 11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let
39/H. §-ában és a 17/2004. (V. 20.) OM ren de let 3. szá mú
mel lék le té ben meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek sze rint szer -
ve zi meg a ta nu lók ne ve lé sét, ok ta tá sát.

(2) A kö zép is ko lai tá mo ga tás össze ge leg fel jebb
315 000 Ft/fõ/év a 2011/2012. tan év ben idõ ará nyo san 4
hó nap ra, a 2011. szep tem ber 1. és 2011. de cem ber 31. kö -
zöt ti idõ szak ra.

(3) A kö zép is ko lai tá mo ga tás a 17/2004. (V. 20.) OM
ren de let ben meg ha tá ro zott több let-te vé keny sé gek re, em -
be ri erõ for rá sok kal kap cso la tos költ sé gek re, a cél cso port
szá má ra biz to sí tott prog ra mok ra és tá mo ga tá sok ra, esz -
köz be szer zés re, ki egé szí tõ szak mai szol gál ta tás nyúj tá sá -
ra for dít ha tó.

9. §

(1) A kö zép is ko lai tá mo ga tás igény lé se ér de ké ben az
igény lé si do ku men tá ci ót

a) az ön kor mány za ti fenn tar tó az adat la pok Kincs tár ál -
tal üze mel te tett elekt ro ni kus rend sze ren ke resz tül ki töl tött
és ki nyom ta tott pél dá nyát, egy ere de ti pél dány ban az Igaz -
ga tó ság hoz,

b) a köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény
fenn tar tó ja és a köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ
fel sõ ok ta tá si in téz mény az adat la pok OFI hon lap já ról ki -
nyom ta tott pél dá nyát, két ere de ti pél dány ban az OFI ré -
szé re

kül di meg pos tai úton 2011. jú ni us 15-éig.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti tá mo ga tá si igény hez mel lé -
kel ni kell

a) az 1. mel lék le tet, a 7. mel lék le tet,

b) az a 8. § (1) be kez dés sze rin ti meg ál la po dást,

c) a 14. §-ban fog lal tak sze rin ti 10. mel lék le tet.

(3) Az Igaz ga tó ság az ön kor mány za ti fenn tar tó ál tal be -
nyúj tott tá mo ga tá si igényt meg vizs gál ja és – szük ség ese -
tén – öt na pos ha tár idõ vel hi ány pót lás ra hív ja fel az ön kor -
mány za ti fenn tar tót. Az Igaz ga tó ság az adat la po kat a hi -
ány pót lást kö ve tõ en 2011. jú ni us 30-áig egy ere de ti pél -
dány ban meg kül di az OFI ré szé re. A hi ány pót lá sok el bí rá -
lá sá ról és a nem to váb bí tott igény lé sek rõl az Igaz ga tó ság
2011. jú ni us 30-áig ér te sí ti az ön kor mány za ti fenn tar tót.

(4) Az OFI a köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in -
téz mény fenn tar tó ja, va la mint a köz pon ti költ ség ve té si
szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mény ál tal be nyúj tott 
adat la po kat meg vizs gál ja és – szük ség ese tén – öt na pos
ha tár idõ vel hi ány pót lás ra hív ja fel a köz ok ta tá si fel ada tot
el lá tó nem ál la mi in téz mény fenn tar tó ját, va la mint a köz -
pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz -
ményt.

10. §

(1) A 8. § alap ján be nyúj tott igé nyek tá mo ga tá sá ról
5 fõs dön tés-elõ ké szí tõ bi zott ság 2011. jú li us 8-áig tesz ja -
vas la tot a mi nisz ter nek. A bi zott ság ba a mi nisz ter két fõt,
az OFI, a Kol lé gi u mi Szak mai és Ér dek vé del mi Szö vet -
ség, és az Arany Já nos Te het ség gon do zó Prog ram In téz -
mé nye i nek Egye sü le te egy-egy fõt de le gál. A dön tés-elõ -
ké szí tõ bi zott ság ügy rend jét e ren de let ke re tei kö zött ma ga 
ál la pít ja meg.

(2) A mi nisz ter a 8. §-ban meg ha tá ro zott fel té te lek nek
meg fe le lõ tá mo ga tá si igé nyek ala pul vé te lé vel a kö zép is -
ko lai tá mo ga tás mér té ké rõl a ren del ke zés re ál ló for rás ra
te kin tet tel a 8. § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ke re tek
kö zött dönt. 

(3) A mi nisz ter a dön té sét a mi nisz té ri um hon lap ján
2011. au gusz tus 8-áig köz zé te szi. A mi nisz ter dön té sét az
OFI köz li a fenn tar tók kal.

(4) A kö zép is ko lai tá mo ga tás utal vá nyo zá sá nak fel té te -
le, hogy a kö zép is ko lai tá mo ga tást el nyert igény lõ és az ál -
ta la fenn tar tott in téz mény az OFI-val leg ké sõbb 2011. au -
gusz tus 31-éig szer zõ dést köt nek.

(5) A (4) be kez dés sze rin ti ön kor mány za ti fenn tar tók
meg ne ve zé sét, KSH-azo no sí tó ját és a kö zép is ko lai tá mo -
ga tás össze gét a mi nisz ter 2011. szep tem ber 5-éig utal vá -
nyo zás cél já ból nyom ta tott és elekt ro ni kus úton meg kül di
a he lyi ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter ré szé re. A kö -
zép is ko lai tá mo ga tást a he lyi ön kor mány za to kért fe le lõs
mi nisz ter utal vá nyo zá sa alap ján a Kincs tár a költ ség ve té si
tör vény 1. mel lék let IX. fe je zet 5. cím „Köz pon to sí tott elõ -
irány za tok” alat ti for rás ter hé re a 2011. év szep tem ber ha -
vi net tó fi nan szí ro zás ke re té ben fo lyó sít ja.
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3. A Hal mo zot tan Hát rá nyos Hely ze tû Ta nu lók
Arany Já nos Kol lé gi u mi-Szak is ko lai Prog ram já -
nak tá mo ga tá sa

11. §

(1) A Hal mo zot tan Hát rá nyos Hely ze tû Ta nu lók
Arany Já nos Kol lé gi u mi-Szak is ko lai Prog ram já hoz (a
to váb bi ak ban: AJKSzP) tá mo ga tást (a to váb bi ak ban:
kol lé gi u mi-szak is ko lai prog ram tá mo ga tás) igé nyel het
az AJKSzP-ben részt ve võ igény lõ az ál ta la fenn tar tott
kö zép is ko lai kol lé gi u ma, kol lé gi u mi in téz mény egy sé -
get is mû köd te tõ kö zép fo kú in téz mény vagy szak is ko la
(a to váb bi ak ban együtt: AJKSzP-ben részt ve võ in téz -
mény) ré szé re, ha az AJKSzP-ben részt ve võ in téz mény
a 2007. év ben vagy a 2008. év ben meg hir de tett, a
11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let 39/H. §-a sze rin ti in téz -
mé nyi pá lyá za ton az AJKSzP mû köd te té sé re jo got szer -
zett, a 2010/2011. tan év ben már mû köd tet te az
AJKSzP-t, va la mint a 9. mel lék let ben fog lalt szán dék -
nyi lat ko zat alá írá sá val vál lal ja, hogy part ne ri együtt mû -
kö dést va ló sít meg az in téz mé nyi pá lyá za tok alap ján az
AJKSzP mû köd te té sé re jo go sult szak is ko lák kal vagy
szak is ko lai in téz mény egy sé get is mû köd te tõ kö zép fo kú 
in téz mé nyek kel.

(2) Az az igény lõ, aki az AJKSzP-ben részt ve võ in téz -
ményt tart fenn, kö te les az AJKSzP-ben részt ve võ in téz -
mény ala pí tó ok ira tá ban, va la mint az AJKSzP-ben részt
ve võ in téz mény he lyi pe da gó gi ai prog ram já ban az
AJKSzP-t mint a hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû ta nu lók
esély egyen lõ sé gét szol gá ló te vé keny sé get sze re pel tet ni.

(3) A kol lé gi u mi-szak is ko lai prog ram tá mo ga tás ra va ló
jo go sult ság fel té te le

a) az OFI-val a 2010/2011. tan év vo nat ko zá sá ban kö tött 
szer zõ dés ben fog lal tak nak va ló meg fe le lés, ide ért ve a for -
rás fel hasz ná lá sá ról ké szí tett szak mai és pénz ügyi be szá -
mo ló, va la mint a vál lalt fel ada tok meg va ló su lá sá ról ké szí -
tett füg get len mo ni to ri je len tés el fo ga dá sát, és

b) az igény lõ ar ra vo nat ko zó vál la lá sa, hogy az ál ta la
fenn tar tott, az AJKSzP-ba a 2007–2008. és a 2008–2009.
tan év ben be kap cso ló dott kol lé gi um a 2011–2012. tan év
so rán két al ka lom mal az AJKSzP-ben részt ve võ in téz -
mény ben jó ered ménnyel al kal ma zott pe da gó gi ai gya kor -
la tok át adá sa cél já ból mun ka kon fe ren ci át szer vez, amely -
nek ke re té ben hos pi tá lá si le he tõ sé get biz to sít a ré gió ér -
dek lõ dõ kol lé gi u mai számára.

(4) A kol lé gi u mi-szak is ko lai prog ram tá mo ga tás

a) az igény lõ ál tal fenn tar tott szak is ko lá ra te kin tet tel
leg fel jebb 315 000 Ft/fõ/év a 2011–2012. tan év re idõ ará -
nyo san 4 hó nap ra, a 2011. szep tem ber 1. és 2011. de cem -
ber 31. kö zöt ti idõ szak ra,

b) az igény lõ ál tal fenn tar tott kol lé gi um ra te kin tet tel
leg fel jebb 500 000 Ft/fõ/év a 2011/2012. tan év re.

(5) A (4) be kez dés b) pont ja alap ján egy év fo lya mon
ma xi má li san 25 fõ után ve he tõ igény be kol lé gi u mi-szak is -
ko lai prog ram tá mo ga tás.

(6) A kol lé gi u mi-szak is ko lai prog ram tá mo ga tás a
46/2001. (XII. 22.) OM ren de let 6. szá mú mel lék le té ben
meg ha tá ro zott te vé keny sé gek re, em be ri erõ for rá sok kal
kap cso la tos költ sé gek re, a cél cso port szá má ra biz to sí tott
prog ra mok ra és tá mo ga tá sok ra, esz köz be szer zés re, ki egé -
szí tõ szak mai szol gál ta tás nyúj tá sá ra for dít ha tó. A
46/2001. (XII. 22.) OM ren de let 6. szá mú mel lék le té ben
meg ha tá ro zott ki emelt te vé keny sé ge ket a szak is ko la és a
kol lé gi um egy aránt kö te les meg va ló sí ta ni.

12. §

(1) A kol lé gi u mi-szak is ko lai prog ram tá mo ga tás igény -
lé se ér de ké ben az igény lé si do ku men tá ci ót

a) az ön kor mány za ti fenn tar tó az adat la pok Kincs tár ál -
tal üze mel te tett elekt ro ni kus rend sze ren ke resz tül ki töl tött
és ki nyom ta tott pél dá nyát, egy ere de ti pél dány ban az Igaz -
ga tó ság hoz,

b) a köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény
fenn tar tó ja és a köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ
fel sõ ok ta tá si in téz mény az adat la pok OFI hon lap já ról ki -
nyom ta tott két ere de ti pél dá nyát az OFI ré szé re

kül di meg pos tai úton 2011. jú ni us 15-éig.

(2) A kol lé gi u mi-szak is ko lai prog ram tá mo ga tá si igény -
hez mel lé kel ni kell

a) az 1. mel lék le tet, a 8. mel lék le tet és a 9. mel lék le tet,

b) a szak is ko lák ál tal el ké szí ten dõ, az érin tett kol lé gi um 
el len jegy zé sé vel ké szült, a 2010–2011. tan év rõl szó ló szö -
ve ges elem zést,

c) a 14. §-ban fog lal tak sze rin ti 10. mel lék le tet.

(3) Az Igaz ga tó ság az ön kor mány za ti fenn tar tó ál tal be -
nyúj tott tá mo ga tá si igé nye ket meg vizs gál ja és – szük ség
ese tén – öt na pos ha tár idõ vel hi ány pót lás ra hív ja fel az ön -
kor mány za ti fenn tar tót. Az Igaz ga tó ság az adat la po kat a
hi ány pót lást kö ve tõ en 2011. jú li us 8-áig egy ere de ti pél -
dány ban meg kül di az OFI ré szé re. A hi ány pót lá sok el bí rá -
lá sá ról és a nem to váb bí tott igény lé sek rõl az Igaz ga tó ság
2011. jú li us 8-ig ér te sí ti az ön kor mány za ti fenn tar tót.

(4) Az OFI a köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in -
téz mény fenn tar tó ja, va la mint a köz pon ti költ ség ve té si
szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mény ál tal be nyúj tott 
adat la po kat meg vizs gál ja és – szük ség ese tén – öt na pos
ha tár idõ vel hi ány pót lás ra hív ja fel a köz ok ta tá si fel ada tot
el lá tó nem ál la mi in téz mény fenn tar tó ját, va la mint a köz -
pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz -
ményt.
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13. §

(1) A 11. § alap ján be nyúj tott igé nyek tá mo ga tá sá ról
5 fõs dön tés-elõ ké szí tõ bi zott ság tesz ja vas la tot a mi nisz -
ter nek 2011. jú li us 29-éig. A bi zott ság ba a mi nisz ter két
fõt az OFI, a Kol lé gi u mi Szak mai és Ér dek vé del mi Szö -
vet ség, az Arany Já nos Te het ség gon do zó Prog ram In téz -
mé nye i nek Egye sü le te egy-egy fõt de le gál. A dön tés-elõ -
ké szí tõ bi zott ság ügy rend jét e ren de let ke re tei kö zött ma ga 
ál la pít ja meg.

(2) A mi nisz ter a 11. §-ban meg ha tá ro zott fel té te lek nek
meg fe le lõ tá mo ga tá si igé nyek ala pul vé te lé vel a kol lé gi u -
mi-szak is ko lai prog ram tá mo ga tás mér té ké rõl a ren del ke -
zés re ál ló for rás ra te kin tet tel a 11. § (4)–(5) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott ke re tek kö zött dönt. A mi nisz ter dön té sét a
mi nisz té ri um hon lap ján 2011. au gusz tus 19-éig köz zé te -
szi. A mi nisz ter dön té sét az OFI köz li a fenn tar tók kal.

(3) A kol lé gi u mi-szak is ko lai prog ram tá mo ga tás utal vá -
nyo zá sá nak fel té te le, hogy a kol lé gi u mi-szak is ko lai prog -
ram tá mo ga tást el nyert igény lõ és az ál ta la fenn tar tott, az
AJKSzP-ben részt ve võ in téz mény az OFI-val leg ké sõbb
2011. szep tem ber 15-éig szer zõ dést köt.

(4) A (3) be kez dés sze rin ti ön kor mány za ti fenn tar tó
meg ne ve zé sét, KSH-azo no sí tó ját és a kol lé gi u mi-szak is -
ko lai prog ram tá mo ga tás össze gét a mi nisz ter 2011. szep -
tem ber 20-áig utal vá nyo zás cél já ból nyom ta tott és elekt ro -
ni kus for má ban meg kül di a he lyi ön kor mány za to kért fe le -
lõs mi nisz ter ré szé re. A kol lé gi u mi-szak is ko lai prog ram -
tá mo ga tást a he lyi ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter
utal vá nyo zá sa alap ján a Kincs tár a költ ség ve té si tör vény
1. mel lék let IX. fe je zet 5. cím „Köz pon to sí tott elõ irány za -
tok” alat ti for rás ter hé re a 2011. év ok tó ber ha vi net tó fi -
nan szí ro zás ke re té ben fo lyó sít ja.

4. Kö zös ren del ke zé sek

14. §

(1) A tá mo ga tá si igény hez csa tol ni kell az igény lõ
10. mel lék let sze rin ti nyi lat ko za tát ar ról, hogy ren del ke zik 
a köz ok ta tás ról szó ló 1993. évi LXXIX. tör vény
105. §-ában meg ha tá ro zott köz ok ta tá si esély egyen lõ sé gi
in téz ke dé si terv vel.

(2) Az (1) be kez dést ön kor mány za ti tár su lás ese té ben
az zal az el té rés sel kell al kal maz ni, hogy a nyi lat ko za tot a
he lyi ön kor mány za tok tár su lá sa i ról és együtt mû kö dé sé rõl
szó ló 1997. évi CXXXV. tör vény ben, va la mint a te le pü lé -
si ön kor mány za tok több cé lú kis tér sé gi tár su lá sá ról szó ló
2004. évi CVII. tör vény ben az egyes tár su lá si tí pu sok nál
meg ha tá ro zott dön tés ho zó szerv vagy sze mély ad ja ki.

(3) A köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény
fenn tar tó ja és a köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ
fel sõ ok ta tá si in téz mény a köz ok ta tá si esély egyen lõ sé gi in -
téz ke dé si terv hi á nyá ban ar ról nyi lat ko zik, hogy ne ve lé si
prog ram ja vagy pe da gó gi ai prog ram ja tar tal maz za az
esély egyen lõ sé get szol gá ló in téz ke dé se ket.

15. §

(1) A tá mo ga tás

a) a köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény
fenn tar tó ja ese té ben a költ ség ve té si tör vény 1. mel lék let
XX. fe je zet 20. cím 2. al cím 3. jog cím cso port Köz ok ta tá si
cé lú hu mán szol gál ta tás és ki egé szí tõ tá mo ga tás elõ irány -
zat ter hé re az 1. §-ban, az 5. §-ban és a 8. §-ban fog lalt tá -
mo ga tá sok ese té ben 2011. szep tem ber 15-éig, a 4. §-ban
fog lalt tá mo ga tás ese té ben 2011. jú ni us 15-éig, a 11. §-ban 
fog lalt tá mo ga tás ese té ben 2011. ok tó ber 15-éig,

b) a köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok -
ta tá si in téz mény ese té ben a költ ség ve té si tör vény 1. mel -
lék let XX. fe je zet 20. cím 2. al cím 17. jog cím cso port elõ -
irány zat ter hé re év köz ben, leg ké sõbb no vem ber 30-áig

ke rül fo lyó sí tás ra.

(2) Ha az igény lõ az igény lé si ha tár idõt ön hi bá ján kí vül
el mu lasz tot ta, ön kor mány za ti fenn tar tó az Igaz ga tó ság -
hoz, a köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény
fenn tar tó ja és a köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ
fel sõ ok ta tá si in téz mény az OFI ré szé re iga zo lá si ké rel met
nyújt hat be az el mu lasz tott ha tár idõ tõl szá mí tott öt na pon
be lül.

(3) Az iga zo lá si ké re lem rõl a (2) be kez dés ben meg ha tá -
ro zott szerv há rom na pon be lül dönt. Az iga zo lá si ké re -
lem mel együtt az el mu lasz tott igény lést is pó tol ni kell. Az
iga zo lá si ké re lem be nyúj tá sá ra nyit va ál ló ha tár idõ jog -
vesz tõ.

(4) A tá mo ga tást – az (5) be kez dés ben meg ha tá ro zott el -
té rés sel – 2011. de cem ber 31-éig le het fel hasz nál ni.

(5) A tá mo ga tás 2011. de cem ber 31-éig kö te le zett ség -
vál la lás sal ter helt ma rad vá nyát 2012. jú ni us 30-áig le het
fel hasz nál ni.

(6) A tá mo ga tás ról

a) az ön kor mány za ti fenn tar tó a 2011. évi költ ség ve tés -
rõl szó ló be szá mo ló já ban a köz pon to sí tott elõ irány za tok
el szá mo lá sa it tar tal ma zó ûr la pon,

b) a köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény
fenn tar tó ja a 2011. évi tá mo ga tá sa i ról tör té nõ el szá mo lá sa
ke re té ben, a kö tött fel hasz ná lá sú tá mo ga tá sok el szá mo lá -
sa it tar tal ma zó adat la pon,

c) a köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok -
ta tá si in téz mény a 2011. évi költ ség ve tés rõl szó ló be szá -
mo ló já ban a köz pon to sí tott elõ irány za tok el szá mo lá sa it
tar tal ma zó ûr la pon

szá mol el.

(7) A (6) be kez dés sze rin ti el szá mo lás ban ki mu ta tott
ada tok va ló di sá gát az igény lõ nél, il let ve a fenn tar tá sa alá
tar to zó és a tá mo ga tá si igénnyel érin tett in téz mé nyek nél
ana li ti kus nyil ván tar tás sal és szak mai do ku men tá ci ó val
kell alá tá masz ta ni.

(8) A tá mo ga tá sok az el szá mo lás nál nem von ha tók
össze.
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16. §

(1) Ha a köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz -
mény fenn tar tó ja, il let ve a köz pon ti költ ség ve té si szerv -
ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mény a tá mo ga tást vagy
an nak egy ré szét jo go su lat la nul vet te igény be, azt nem
meg fe le lõ en hasz nál ta fel, vagy a tá mo ga tá sok igény lé sé -
hez va lót lan ada tot szol gál ta tott, a tá mo ga tás ról, vagy an -
nak meg ha tá ro zott ré szé rõl ha la dék ta la nul kö te les le mon -
da ni, és a tá mo ga tást vagy an nak meg ha tá ro zott ré szét
vissza fi zet ni. A jo go su lat la nul igény be vett tá mo ga tást a
köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény fenn tar -
tó ja a szék he lye sze rint te rü le ti leg il le té kes Igaz ga tó sá gon
ke resz tül a mi nisz té ri um költ ség ve té si fe je ze te ré szé re, a
köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in -
téz mény köz vet le nül a mi nisz té ri um költ ség ve té si fe je ze te 
ré szé re fi ze ti vissza.

(2) A köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény
fenn tar tó ja, va la mint a köz pon ti költ ség ve té si szerv ként
mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mény vissza fi ze té si kö te le zett -
sé ge ese té ben a tá mo ga tást ka ma tok kal ter hel ten kell
vissza fi zet nie. A ka mat mér té ke a tá mo ga tás jo go su lat lan
igény be vé te lét jog erõ sen meg ál la pí tó dön tés nap ját ma gá -
ban fog la ló nap tá ri fé lé vet meg elõ zõ utol só na pon ér vé -
nyes jegy ban ki alap ka mat két sze re se.

(3) Ha a köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz -
mény fenn tar tó ja, va la mint a köz pon ti költ ség ve té si szerv -
ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mény vissza fi ze té si kö te -
le zett sé gé nek ha tár idõ ben nem tesz ele get, a vissza fi ze té si
kö te le zett ség tel je sí té sé nek nap já ig to váb bi ké se del mi ka -
ma tot kell fi zet nie.

(4) Ha a vissza fi ze ten dõ tá mo ga tás ka mat tal szá mí tott
együt tes össze ge, a ké se del mi ka mat és a jo go su lat lan
igény be vé tel mi at ti ka mat együt tes össze ge az ezer fo rin -
tot nem éri el, a köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in -
téz mény fenn tar tó já nak, va la mint a köz pon ti költ ség ve té si 
szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mény nek nem kell
vissza fi zet nie.

17. §

(1) Ha az igény lõ 2011. má jus 31-éig az ál ta la fenn tar -
tott in téz mény át szer ve zé sé vel, fenn tar tói jo gá nak át adá -
sá val, meg szün te té sé vel össze füg gõ dön tést hoz, az e ren -
de let ben fog lal ta kat a (2)–(6) be kez dés ben meg ha tá ro zott
el té ré sek kel kell al kal maz ni.

(2) Az igény lõ ál tal fenn tar tott in téz mény jog utód nél -
kü li meg szün te té se ese té ben (ide ért ve a he lyi ön kor mány -
za ti fenn tar tá sú in téz mény fenn tar tói jo gá nak köz ok ta tá si
fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény fenn tar tó ja ré szé re
tör té nõ át adá sát, il let ve a köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem
ál la mi in téz mény fenn tar tói jo gá nak ön kor mány za ti fenn -
tar tó ré szé re tör té nõ át adá sát) a fenn tar tó az érin tett in téz -
mény vo nat ko zá sá ban nem nyújt hat be tá mo ga tá si igényt.

(3) Az igény lõ ál tal fenn tar tott in téz mény jog utód lás sal
tör té nõ meg szû né se, il let ve át szer ve zé se, fenn tar tói jo gá -
nak át adá sa ese tén a tá mo ga tás fel hasz ná lá sa a jog elõd és a 

jog utód fenn tar tó írá sos meg ál la po dá sa alap ján tör té nik,
eb ben az eset ben a tá mo ga tá si igény hez a 11. mel lék le tet is 
csa tol ni kell. A meg ál la po dás igény lõ ál tal hi te le sí tett má -
so la tát az ön kor mány za ti fenn tar tó az Igaz ga tó ság hoz és
az OFI-hoz, a köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in -
téz mény fenn tar tó ja és a köz pon ti költ ség ve té si szerv ként
mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mény az OFI-hoz kö te les be nyúj -
ta ni leg ké sõbb a fenn tar tói dön tést kö ve tõ 15 na pon be lül.

(4) A ki egé szí tõ tá mo ga tás idõ ará nyos ré sze az in téz -
mény meg szû né sé ig a jog elõd, azt kö ve tõ en pe dig – fel té -
ve, hogy a tá mo ga tás fel té te le i nek meg fe lel – a jog utó dot
il le ti meg.

(5) A he lyi ön kor mány za ti fenn tar tá sú in téz mény fenn -
tar tói jo gá nak a köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in -
téz mény fenn tar tó ja ré szé re tör té nõ át adá sa, il let ve a köz -
ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény fenn tar tó ja
vagy a köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok -
ta tá si in téz mény fenn tar tói jo gá nak he lyi ön kor mány zat
ré szé re tör té nõ át adá sa ese tén a tá mo ga tás a jog elõd ré szé -
re ke rül fo lyó sí tás ra, aki a tá mo ga tás idõ ará nyos, ha von -
ként fo lyó sí tott rész le te it kö te les to vább ad ni a jog utód nak.

(6) A tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ról a (2) és (3) be kez dés -
ben meg ha tá ro zott eset ben an nak a fenn tar tó nak kell el -
szá mol nia, aki a tá mo ga tást a meg ál la po dás alap ján tény -
le ge sen fel hasz nál ja.

18. §

(1) A pénz esz kö zök jog sze rû fel hasz ná lá sát a Kincs tár
el len õr zi. Az el len õr zé sek hez szük sé ges ada to kat a Kincs -
tár írá sos meg ke re sé sé re az OFI – a meg ke re sés az
OFI-hoz tör té nõ be ér ke zé sé tõl szá mí tott – 10 mun ka na pon 
be lül kö te les a Kincs tár nak át ad ni.

(2) A tá mo ga tás cél já nak szak mai meg va ló su lá sát és a
pénz esz kö zök jog sze rû fel hasz ná lá sát az OFI a hely szí nen
is jo go sult el len õriz ni 2012. de cem ber 31-éig. Az OFI a tá -
mo ga tás fel hasz ná lá sá val kap cso la tos adat szol gál ta tást és
a hely szí ni el len õr zést – a Kincs tár egy ide jû ér te sí té se
mel lett – írás ban kez de mé nye zi.

(3) A tá mo ga tást el nyert igény lõ tõl a tá mo ga tás fo lyó sí -
tá sát kö ve tõ há rom évig a tá mo ga tás cél já nak szak mai
meg va ló su lá sá ra vo nat ko zó an az OFI tá jé koz ta tást kér het
és azt – elõ ze tes egyez te tés alap ján – a hely szí nen, il let ve a 
tá mo ga tott fenn tar tók kal kö tött szer zõ dés sze rin ti mó don
is jo go sult el len õriz ni.

(4) A köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok -
ta tá si in téz mé nyek e ren de let sze rin ti pénz esz kö zök jog -
sze rû fel hasz ná lá sát a mi nisz ter a hely szí nen jo go sult el -
len õriz ni.

19. §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba,
és 2014. de cem ber 31-én ha tá lyát vesz ti.

Dr. Rét he lyi Mik lós s. k.,
nem ze ti erõ for rás mi nisz ter
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1. mel lék let a 25/2011. (V. 18.) NEFMI ren de let hez

Fenn tar tói adat lap* 

Be kül den dõ az adott jog cím hez kap cso ló dó to váb bi mel lék le tek kel pos tai úton:
a) ön kor mány za ti fenn tar tó ese tén: egy ere de ti pél dány ban a MÁK il le té kes te rü le ti szer vé hez
b) köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény fenn tar tók és köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ -
ok ta tá si in téz mé nyek ese tén: két ere de ti pél dány ban az Ok ta tás ku ta tó és Fej lesz tõ In té zet ré szé re
1363 Bu da pest, Pf. 49
Ki töl ten dõ az elekt ro ni kus igény lés az a) pont sze rin ti fenn tar tók ese tén

A fenn tar tó ra vo nat ko zó ada tok:

Me gye: Fenn tar tó ne ve:

A több cé lú kis tér sé gi tár su lás ne ve:

Cí me: Pol gár mes ter/el nök/kép vi se lõ ne ve:

Adó szám: ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´    ´    ´ ´

KSH kód*: ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´

A szám la ve ze tõ bank ne ve: Bank szám la szám: ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ - ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ - ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´

Kap cso lat tar tó ne ve: Kap cso lat tar tó e-ma il cí me: 

Kap cso lat tar tó te le fon szá ma: Kap cso lat tar tó fax szá ma:

A köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény fenn tar tó já ra vo nat ko zó to váb bi ada tok:

Nyil ván tar tá si szá ma (cég ki vo nat szá ma, 
vagy a cég bí ró sá gi vég zés szá ma, ha van)1 :

In téz mény fenn tar tó tár su lás ese tén a „gesz tor” ön kor mány zat KSH kód ja

Dá tum:
P. H.

......……………………………
fenn tar tó kép vi se lõ je

A ki töl tött adat lap hoz mel lé kel ni kell:
a 10. § sze rin ti, 10. mel lék let ben ta lál ha tó nyi lat ko za tot ar ról, hogy az esély egyen lõ sé get szol gá ló in téz ke dé se ket

az adott fenn tar tó be épí tet te, il le tõ leg be épí ti a meg ha tá ro zó he lyi do ku men tu mok ba
a 11. mel lék le tet, ha az igény lés idõ pont já ban az in téz mény jog utód dal tör té nõ meg szû né sé rõl már ha tá ro zat szü le tett

1  A meg fe le lõt kér jük alá húz ni!
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2. mel lék let a 25/2011. (V. 18.) NEFMI ren de let hez

Adat lap a Hát rá nyos Hely ze tû Ta nu lók Arany Já nos Te het ség gon do zó Prog ram ja után já ró tá mo ga tás
 igény lé sé hez kö zép is ko lai fenn tar tók ré szé re

Be kül den dõ 2011. má jus 27-ig pos tai úton:                                                 
a) ön kor mány za ti fenn tar tó ese tén: egy ere de ti pél dány ban a Ma gyar Ál lam kincs tár il le té kes 
te rü le ti szer vé hez
b) köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény fenn tar tók és köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok -
ta tá si in téz mé nyek ese tén: két ere de ti pél dány ban az OFI Arany Já nos Prog ram iro dá ja ré szé re 
1363 Bu da pest, Pf. 49
Kér jük, a bo rí ték ra ír ják rá: „Arany J. Te het ség gon do zó Prog ram tá mo ga tá sa”
Ki töl ten dõ az elekt ro ni kus igény lés az a) pont sze rin ti fenn tar tók ese tén

Kö zép is ko lá ra
vo nat ko zó
ada tok

A prog ram ban részt ve võ in téz mény ne ve:  

OM azo no sí tó:  

szék hely:  

irá nyí tó szám:  

ut ca, ház szám:  

te le fon:  

fax:  

web, e-ma il cím:  

szám la ve ze tõ bank ne ve:  

bank szám la szá ma:  

kép vi se lõ ne ve:  

prog ram fe le lõs ne ve, tel. szá ma, e-ma il cí me:  

Az in téz mé nyi fé rõ he lyek szá ma:  

Az in téz mény ta nu ló i nak lét szá ma:  

Az in téz mény ta nu lói kö zül a hát rá nyos hely ze tû ta nu lók lét szá ma:  

Az in téz mény ta nu lói kö zül a rá szo ru ló nak mi nõ sü lõ ta nu lók
lét szá ma:

A Prog ram ban részt ve võ ta nu lók lét szá ma a 2010/2011. tan év ben: 9. év fo lya mon (fõ):

10. év fo lya mon (fõ):

11. év fo lya mon (fõ):

12. év fo lya mon (fõ):

13. év fo lya mon (fõ):

A Prog ram ban részt ve võ ta nu lók ter ve zett lét szá ma  a 2011/2012.
tan év ben: 

9. év fo lya mon (fõ):

10. év fo lya mon (fõ):

11. év fo lya mon (fõ):

12. év fo lya mon (fõ):

13. év fo lya mon (fõ):

Év fo lyam is mét lõk szá za lé kos ará nya az in téz mény ben:  

Pe da gó gus ál lás he lyek szá ma az in téz mény ben (db):  

Együtt mû kö dõ kö zép is ko lák fel so ro lá sa:  

Az adat la pot a fenn tar tó töl ti ki, az ada tok va ló di sá gá ért a fenn tar tó fe lel!

Kelt: ...................., 2011. .........................            P. H.

...........................................................
fenn tar tó
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3. mel lék let a 25/2011. (V. 18.) NEFMI ren de let hez

Adat lap a Hát rá nyos Hely ze tû Ta nu lók Arany Já nos Te het ség gon do zó Prog ram ja után já ró tá mo ga tás
igény lé sé hez kol lé gi u mi fenn tar tók ré szé re

Be kül den dõ 2011. má jus 27-ig pos tai úton:                                                 
a) ön kor mány za ti fenn tar tó ese tén: egy ere de ti pél dány ban a Ma gyar Ál lam kincs tár il le té kes 
te rü le ti szer vé hez
b) köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény fenn tar tók és köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok -
ta tá si in téz mé nyek ese tén: két ere de ti pél dány ban az OFI Arany Já nos Prog ram iro dá ja ré szé re 
1363 Bu da pest, Pf. 49
Kér jük, a bo rí ték ra ír ják rá: „Arany J. Te het ség gon do zó Prog ram tá mo ga tá sa”
Ki töl ten dõ az elekt ro ni kus igény lés az a) pont sze rin ti fenn tar tók ese tén

Kol lé gi um ra
vo nat ko zó
ada tok

A prog ram ban részt ve võ in téz mény ne ve:  

OM azo no sí tó:  

szék hely:  

irá nyí tó szám:  

ut ca, ház szám:  

te le fon:  

fax:  

web, e-ma il cím:  

szám la ve ze tõ bank ne ve:  

bank szám la szá ma:  

kép vi se lõ ne ve:  

prog ram fe le lõs ne ve, tel. szá ma, e-ma il cí me:  

Az in téz mé nyi fé rõ he lyek szá ma:  

Az in téz mény ta nu ló i nak lét szá ma:  

Az in téz mény ta nu lói kö zül a hát rá nyos hely ze tû ta nu lók lét szá ma:  

Az in téz mény ta nu lói kö zül a rá szo ru ló nak mi nõ sü lõ
ta nu lók lét szá ma:

A Prog ram ban részt ve võ ta nu lók lét szá ma a 2010/2011. tan év ben: 9. év fo lya mon (fõ):

10. év fo lya mon (fõ):

11. év fo lya mon (fõ):

12. év fo lya mon (fõ):

13. év fo lya mon (fõ):

A Prog ram ban részt ve võ ta nu lók ter ve zett lét szá ma  
a 2011/2012. tan év ben: 

9. év fo lya mon (fõ):

10. év fo lya mon (fõ):

11. év fo lya mon (fõ):

12. év fo lya mon (fõ):

13. év fo lya mon (fõ):

Év fo lyam is mét lõk szá za lé kos ará nya az in téz mény ben:  

Pe da gó gus ál lás he lyek szá ma az in téz mény ben (db):  

Együtt mû kö dõ kö zép is ko lák fel so ro lá sa:  

Az adat la pot a fenn tar tó töl ti ki, az ada tok va ló di sá gá ért a fenn tar tó fe lel!

Kelt: ...................., 2011. .........................            P. H.

...........................................................
fenn tar tó
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4. mel lék let a 25/2011. (V. 18.) NEFMI ren de let hez

Adat lap a Hát rá nyos Hely ze tû Ta nu lók Arany Já nos Kol lé gi u mi Prog ram já ban részt ve võ, 
a 17/2010. (III. 30.) OKM ren de let alap ján tá mo ga tás ban ré sze sült kol lé gi u mi fenn tar tók ré szé re 
ki egé szí tõ tá mo ga tás igény lé sé hez

Be kül den dõ 2011. má jus 27-ig pos tai úton:                                                      
a) ön kor mány za ti fenn tar tó ese tén: egy ere de ti pél dány ban a Ma gyar Ál lam kincs tár il le té kes 
te rü le ti szer vé hez
b) köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény fenn tar tók és köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ -
ok ta tá si in téz mé nyek ese tén: két ere de ti pél dány ban az OFI Arany Já nos Prog ram iro dá ja ré szé re 
1363 Bu da pest, Pf. 49
Kér jük, a bo rí ték ra ír ják rá: „Arany J. Kol lé gi u mi Prog ram tá mo ga tá sa”
Ki töl ten dõ az elekt ro ni kus igény lés az a) pont sze rin ti fenn tar tók ese tén

Kol lé gi um ra vo -
nat ko zó ada tok

A prog ram ban részt ve võ in téz mény ne ve:  

OM azo no sí tó:  

szék hely:  

irá nyí tó szám:  

ut ca, ház szám:  

te le fon:  

fax:  

web, e-ma il cím:  

szám la ve ze tõ bank ne ve:  

bank szám la szá ma:  

kép vi se lõ ne ve:  

prog ram fe le lõs ne ve, tel. szá ma, e-ma il cí me:  

Az in téz mé nyi fé rõ he lyek szá ma:  

Az in téz mény ta nu ló i nak lét szá ma:  

Az in téz mény ta nu lói kö zül a hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû ta -
nu lók lét szá ma:

A 17/2010. (III. 30.) OKM ren de let sze rin ti igény lést meg ala po zó,
az igény lés ben fel tün te tett ta nu lói lét szá mok a 2010/2011. tan év re
vo nat ko zó an:

10. év fo lya mon (fõ):

11. év fo lya mon (fõ):

12. év fo lya mon (fõ):

13. év fo lya mon (fõ):

Ta nu lói lét szá mok a 2010/2011. tan év 2011. ja nu ár–2011. au gusz -
tus 31-i idõ sza ká ra vo nat ko zó an:

10. év fo lya mon (fõ):

11. év fo lya mon (fõ):

12. év fo lya mon (fõ):

13. év fo lya mon (fõ):

Az adat la pot a fenn tar tó töl ti ki, az ada tok va ló di sá gá ért a fenn tar tó fe lel!

Kelt: ...................., 2011. .........................            P. H.

...........................................................
fenn tar tó
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5. mel lék let a 25/2011. (V. 18.) NEFMI ren de let hez

Adat lap a Hát rá nyos Hely ze tû Ta nu lók Arany Já nos Kol lé gi u mi Prog ram ja után já ró tá mo ga tás igény lé sé hez
kol lé gi u mi fenn tar tók ré szé re

Be kül den dõ 2011. jú ni us 15-ig pos tai úton:                                 
a) ön kor mány za ti fenn tar tó ese tén: egy ere de ti pél dány ban a Ma gyar Ál lam kincs tár il le té kes 
te rü le ti szer vé hez
b) köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény fenn tar tók és köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ -
ok ta tá si in téz mé nyek ese tén: két ere de ti pél dány ban az OFI Arany Já nos Prog ram iro dá ja ré szé re 
1363 Bu da pest, Pf. 49
Kér jük, a bo rí ték ra ír ják rá: „Arany J. Te het ség gon do zó Prog ram tá mo ga tá sa”
Ki töl ten dõ az elekt ro ni kus igény lés az a) pont sze rin ti fenn tar tók ese tén

Kol lé gi um ra 
vo nat ko zó 
ada tok

A prog ram ban részt ve võ in téz mény ne ve:  

OM azo no sí tó:  

szék hely:  

irá nyí tó szám:  

ut ca, ház szám:  

te le fon:  

fax:  

web, e-ma il cím:  

szám la ve ze tõ bank ne ve:  

bank szám la szá ma:  

kép vi se lõ ne ve:  

prog ram fe le lõs ne ve, tel. szá ma, e-ma il cí me:  

Az in téz mé nyi fé rõ he lyek szá ma:  

Az in téz mény ta nu ló i nak lét szá ma:  

Az in téz mény ta nu lói kö zül a hát rá nyos hely ze tû ta nu lók lét szá ma:  

Az in téz mény ta nu lói kö zül a hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû 
ta nu lók lét szá ma:

A Prog ram ban részt ve võ ta nu lók lét szá ma a 2010/2011. tan év ben: 9. év fo lya mon (fõ):

10. év fo lya mon (fõ):

11. év fo lya mon (fõ):

12. év fo lya mon (fõ):

13. év fo lya mon (fõ):

A Prog ram ban részt ve võ ta nu lók ter ve zett lét szá ma  
a 2011/2012. tan év ben: 

9. év fo lya mon (fõ):

10. év fo lya mon (fõ):

11. év fo lya mon (fõ):

12. év fo lya mon (fõ):

13. év fo lya mon (fõ):

Év fo lyam is mét lõk szá za lé kos ará nya az in téz mény ben:  

Pe da gó gus ál lás he lyek szá ma az in téz mény ben (db):  

Együtt mû kö dõ kö zép is ko lák fel so ro lá sa:  

Az adat la pot a fenn tar tó töl ti ki, az ada tok va ló di sá gá ért a fenn tar tó fe lel!

Kelt: ...................., 2011. .........................            P. H.
...........................................................

fenn tar tó
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6. mel lék let a 25/2011. (V. 18.) NEFMI ren de let hez

Be kül den dõ 2011. jú ni us 15-ig pos tai úton:                                
a) ön kor mány za ti fenn tar tó ese tén: egy ere de ti pél dány ban a Ma gyar Ál lam kincs tár il le té kes 
te rü le ti szer vé hez
b) köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény fenn tar tók és köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek
ese tén: két ere de ti pél dány ban az OFI Arany Já nos Prog ram iro dá ja ré szé re 
1363 Bu da pest, Pf. 49
Kér jük, a bo rí ték ra ír ják rá: „Arany J. Kol lé gi u mi Prog ram tá mo ga tá sa”

Szán dék nyi lat ko zat a kol lé gi u mok és a kö zép is ko lák szá má ra 
a Hát rá nyos Hely ze tû Ta nu lók Arany Já nos Kol lé gi u mi Prog ram ja meg va ló sí tá sá ra 
(kö zép is ko lán ként kü lön szán dék nyi lat ko zat ké szí ten dõ)1

Je len szán dék nyi lat ko zat2 alá írá sá val a .......................................................................................................... kol lé gi um és 
....................................................................................................... köz ok ta tá si in tÉz mény vál lal ják, hogy part ne ri
együtt mû kö dést ala kí ta nak ki a Hát rá nyos Hely ze tû Ta nu lók Arany Já nos Kol lé gi u mi Prog ram ja ke re té ben a Prog ram -
ban részt ve võ ta nu lók is ko lai si ke res sé ge ér de ké ben.

Kol lé gi um
ada tai

A Prog ram ban részt ve võ kol lé gi um ne ve:  
OM azo no sí tó:  
szék hely:  
irá nyí tó szám:  
ut ca, ház szám:  
te le fon:  
fax:  
web, e-ma il cím:  
kép vi se lõ ne ve:  
prog ram fe le lõs ne ve, tel. szá ma, e-ma il cí me:  

Kö zép is ko la
ada tai

A Prog ram ban részt ve võ kö zép is ko la ne ve:  
OM azo no sí tó:  
szék hely:  
irá nyí tó szám:  
ut ca, ház szám:  
te le fon:  
fax:  
web, e-ma il cím:  
kép vi se lõ ne ve:  
prog ram fe le lõs ne ve, tel. szá ma, e-ma il cí me:  
a Prog ram ban részt ve võ ta nu lók lét szá ma 
a 9. év fo lya mon:

2010/2011. tan év: ... fõ 2011/2012. tan év:
(be csült lét szám): ...fõ

a Prog ram ban részt ve võ ta nu lók lét szá ma 
a 10. év fo lya mon:

 2010/2011. tan év: ... fõ 2011/2012. tan év:
(be csült lét szám):

a Prog ram ban részt ve võ ta nu lók lét szá ma 
a 11. év fo lya mon:

 2010/2011. tan év: ... fõ 2011/2012. tan év:
(be csült lét szám):

a Prog ram ban részt ve võ ta nu lók lét szá ma 
a 12. év fo lya mon:

 2010/2011. tan év: ... fõ 2011/2012. tan év:
(be csült lét szám):

a Prog ram ban részt ve võ ta nu lók lét szá ma 
a 13. év fo lya mon:

 2010/2011. tan év: ... fõ 2011/2012. tan év:
(be csült lét szám):

1 A szán dék nyi lat ko za tot az igény lés ré sze ként ha tár idõ re az 5. mel lék let tel együtt a kol lé gi u mi fenn tar tó kül di meg.
2 Amennyi ben egy több cé lú in téz mény ke re te in be lül zaj lik a ta nu lók is ko lai és kol lé gi u mi ok ta tá sa, ne ve lé se, nem kell a szán dék nyi lat ko -
za tot ki töl te ni.
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A part ne ri együtt mû kö dés ke re té ben a kol lé gi um és a kö zép is ko la a kö vet ke zõ vál la lá so kat te szi 
a 17/2004. (V. 20.) OM ren de let és a 46/2001. (XII. 22.) OM ren de let kö ve tel mé nye i nek 
fi gye lem be vé te lé vel (in di ká tor ral mé ren dõ ál la po tok és vál to zá sa ik)3

 Te vé keny ség*  Ha tár idõ, idõ tar tam*  In du ló ér ték
(amennyi ben van)*

Cél ér ték*

 

   

* A táb lá zat so rai szük ség sze rint bõ vít he tõ ek.

Kelt: ...................., 2011. .........................

P. H. ........................................................... P. H. ...........................................................

kol lé gi um kö zép is ko la

(kol lé gi u mi fel ada to kat el lá tó in téz mény) (kö zép is ko lai fel ada to kat el lá tó in téz mény)

3 A vál la lá so kat tar tal ma zó táb lá za tot az igény lés ré sze ként ha tár idõ re az 5. mel lék let tel együtt a kol lé gi u mi fenn tar tó kül di meg, a vál la lá so kat ak kor is ki kell
töl te ni, ha több cé lú in téz mény ke re te in be lül zaj lik a ta nu lók is ko lai és kol lé gi u mi ok ta tá sa, ne ve lé se.
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7. mel lék let a 25/2011. (V. 18.) NEFMI ren de let hez

Adat lap a Hát rá nyos Hely ze tû Ta nu lók Arany Já nos Kol lé gi u mi Prog ram já ban részt ve võ 
9. elõ ké szí tõ év fo lya mos ta nu lók után já ró tá mo ga tás igény lé sé hez kö zép is ko lai fenn tar tók ré szé re

Be kül den dõ 2011. jú ni us 15-ig pos tai úton:                               
a) ön kor mány za ti fenn tar tó ese tén: egy ere de ti pél dány ban a Ma gyar Ál lam kincs tár il le té kes 
te rü le ti szer vé hez
b) köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény fenn tar tók és köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok -
ta tá si in téz mé nyek ese tén: két ere de ti pél dány ban az OFI Arany Já nos Prog ram iro dá ja ré szé re 
1363 Bu da pest, Pf. 49
Kér jük, a bo rí ték ra ír ják rá: „Arany J. Kol lé gi u mi Prog ram tá mo ga tá sa”
Ki töl ten dõ az elekt ro ni kus igény lés az a) pont sze rin ti fenn tar tók ese tén

Kö zép is ko lá ra
vo nat ko zó
ada tok

A prog ram ban részt ve võ in téz mény ne ve:  

OM azo no sí tó:  

szék hely:  

irá nyí tó szám:  

ut ca, ház szám:  

te le fon:  

fax:  

web, e-ma il cím:  

szám la ve ze tõ bank ne ve:  

bank szám la szá ma:  

kép vi se lõ ne ve:  

prog ram fe le lõs ne ve, tel. szá ma, e-ma il cí me:  

Az in téz mé nyi fé rõ he lyek szá ma:  

Az in téz mény ta nu ló i nak lét szá ma:  

Az in téz mény ta nu lói kö zül a hát rá nyos hely ze tû ta nu lók lét szá ma:  

Az in téz mény ta nu lói kö zül a hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû 
ta nu lók lét szá ma:

A Prog ram ban részt ve võ ta nu lók lét szá ma a 2010/2011. tan év ben: 9. elõ ké szí tõ év fo lya mon
(fõ):

A Prog ram ban részt ve võ ta nu lók ter ve zett lét szá ma  a 2011/2012.
tan év ben: 

9. elõ ké szí tõ év fo lya mon
(fõ):

Év fo lyam is mét lõk szá za lé kos ará nya az in téz mény ben:  

Pe da gó gus ál lás he lyek szá ma az in téz mény ben (db):  

Együtt mû kö dõ kol lé gi um az AJKP-ban:  

Az adat la pot a fenn tar tó töl ti ki, az ada tok va ló di sá gá ért a fenn tar tó fe lel!

Kelt: ...................., 2011. .........................            P. H.

...........................................................
fenn tar tó
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8. mel lék let a 25/2011. (V. 18.) NEFMI ren de let hez

Adat lap a Hal mo zot tan Hát rá nyos Hely ze tû Ta nu lók Arany Já nos Kol lé gi u mi-Szak is ko lai Prog ram ja után
já ró tá mo ga tás igény lé sé hez kol lé gi u mi fenn tar tók ré szé re

Be kül den dõ 2011. jú ni us 15-ig pos tai úton:                                                         
a) ön kor mány za ti fenn tar tó ese tén: egy ere de ti pél dány ban a Ma gyar Ál lam kincs tár il le té kes 
te rü le ti szer vé hez
b) köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény fenn tar tók és köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek
ese tén: két ere de ti pél dány ban az OFI Arany Já nos Prog ram iro dá ja ré szé re 
1363 Bu da pest, Pf. 49
Kér jük, a bo rí ték ra ír ják rá: „Arany J. Kol lé gi u mi-Szak is ko lai Prog ram tá mo ga tá sa”
Ki töl ten dõ az elekt ro ni kus igény lés az a) pont sze rin ti fenn tar tók ese tén

Kol lé gi um ra 
vo nat ko zó 
ada tok

A prog ram ban részt ve võ in téz mény ne ve:  

OM azo no sí tó:  

szék hely:  

irá nyí tó szám:  

ut ca, ház szám:  

te le fon:  

fax:  

web, e-ma il cím:  

szám la ve ze tõ bank ne ve:  

bank szám la szá ma:  

kép vi se lõ ne ve:  

prog ram fe le lõs ne ve, tel. szá ma, e-ma il cí me:  

Az in téz mé nyi fé rõ he lyek szá ma:  

Az in téz mény ta nu ló i nak lét szá ma:  

A Prog ram ban részt ve võ ta nu lók ter ve zett lét szá ma a 2011/2012.
tan év ben (egy év fo lya mon ma xi má li san 25 fõ után ve he tõ igény be tá -
mo ga tás):

9. év fo lya mon (fõ):

10. év fo lya mon (fõ):

11. év fo lya mon (fõ):

12. év fo lya mon (fõ):

Az in téz mény ta nu ló i nak szá za lé kos meg osz lá sa (gim ná zi um ba,
szak kö zép is ko lá ba, szak is ko lá ba já rók):

Év fo lyam is mét lõk szá za lé kos ará nya az in téz mény ben (gim ná zi -
um ba, szak kö zép is ko lá ba, szak is ko lá ba já rók sze rin ti bon tás ban):

 

Pe da gó gus ál lás he lyek szá ma az in téz mény ben (db):  

Együtt mû kö dõ part ner in téz mény(ek) (szak is ko la/szak is ko lák) fel -
so ro lá sa:

 

Az adat la pot a fenn tar tó töl ti ki, az ada tok va ló di sá gá ért a fenn tar tó fe lel!

Kelt: ...................., 2011. .........................            P. H.

...........................................................
fenn tar tó

* A Prog ram ba 2007/2008. tan év ben be lé pett in téz mé nyek ese té ben kell ki töl te ni.
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9. mel lék let a 25/2011. (V. 18.) NEFMI ren de let hez

Be kül den dõ 2011. jú ni us 15-ig pos tai úton:                             _____________________
a) ön kor mány za ti fenn tar tó ese tén: egy ere de ti pél dány ban a Ma gyar Ál lam kincs tár il le té kes te rü le ti szer vé hez
b) köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény fenn tar tók és köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek
ese tén: két ere de ti pél dány ban az OFI Arany Já nos Prog ram iro dá ja ré szé re 
1363 Bu da pest, Pf. 49
Kér jük, a bo rí ték ra ír ják rá: „Arany J. Kol lé gi u mi-Szak is ko lai Prog ram tá mo ga tá sa”

Szán dék nyi lat ko zat a kol lé gi u mok és a kö zép is ko lák szá má ra 
a Hal mo zot tan Hát rá nyos Hely ze tû Ta nu lók Arany Já nos Kol lé gi u mi Prog ram ja meg va ló sí tá sá ra 
(szak is ko lán ként kü lön szán dék nyi lat ko zat ké szí ten dõ)

Je len szán dék nyi lat ko zat alá írá sá val a ...................................................................................................... kol lé gi um és
....................................................................................................... köz ok ta tá si in téz mény vál lal ják, hogy part ne ri
együtt mû kö dést ala kí ta nak ki a Hal mo zot tan Hát rá nyos Hely ze tû Ta nu lók Arany Já nos Kol lé gi u mi-Szak is ko lai Prog -
ram ja ke re té ben a Prog ram ban részt ve võ ta nu lók is ko lai si ke res sé ge ér de ké ben.

Kol lé gi um
ada tai

A Prog ram ban részt ve võ kol lé gi um ne ve:  

OM azo no sí tó:  

szék hely:  

irá nyí tó szám:  

ut ca, ház szám:  

te le fon:  

fax:  

web, e-ma il cím:  

kép vi se lõ ne ve:  

prog ram fe le lõs ne ve, tel. szá ma, e-ma il cí me:  

a Prog ram ban részt ve võ ta nu lók ter ve zett lét szá ma 
a 9. év fo lya mon (a 2011/2012. tan év ben) (fõ):

a Prog ram ban részt ve võ ta nu lók ter ve zett lét szá ma 
a 10. év fo lya mon (a 2011/2012. tan év ben) (fõ):

a Prog ram ban részt ve võ ta nu lók ter ve zett lét szá ma 
a 11. év fo lya mon (a 2011/2012. tan év ben) (fõ):

a Prog ram ban részt ve võ ta nu lók ter ve zett lét szá ma 
a 12. év fo lya mon (a 2011/2012. tan év ben) (fõ):

Szak is ko la
ada tai

A Prog ram ban részt ve võ szak is ko la ne ve:  

OM azo no sí tó:  

szék hely:  

irá nyí tó szám:  

ut ca, ház szám:  

te le fon:  

fax:  

web, e-ma il cím:  

kép vi se lõ ne ve:  

prog ram fe le lõs ne ve, tel. szá ma, e-ma il cí me:  

a Prog ram ban részt ve võ ta nu lók ter ve zett lét szá ma 
a 9. év fo lya mon (a 2011/2012. tan év ben) (fõ):

a Prog ram ban részt ve võ ta nu lók ter ve zett lét szá ma 
a 10. év fo lya mon (a 2011/2012. tan év ben) (fõ):

a Prog ram ban részt ve võ ta nu lók ter ve zett lét szá ma 
a 11. év fo lya mon (a 2011/2012. tan év ben) (fõ):

a Prog ram ban részt ve võ ta nu lók ter ve zett lét szá ma 
a 12. év fo lya mon (a 2011/2012. tan év ben) (fõ):
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A part ne ri együtt mû kö dés ke re té ben a kol lé gi um és a szak is ko la a kö vet ke zõ vál la lá so kat te szi 
a 46/2004. (XII. 22.) OM ren de let kö ve tel mé nye i nek fi gye lem be vé te lé vel 
(in di ká tor ral mé ren dõ ál la po tok és vál to zá sa ik)

 Te vé keny ség*  Ha tár idõ, idõ tar tam*  In du ló ér ték
(amennyi ben van)*

Cél ér ték*

 

   

* A táb lá zat so rai szük ség sze rint bõ vít he tõ ek.

Kelt: ...................., 2011. .........................

P. H. ........................................................... P. H. ...........................................................

kol lé gi um
(kol lé gi u mi fel ada to kat el lá tó in téz mény)

szak is ko la
(szak is ko lai fel ada to kat el lá tó in téz mény)
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10. mel lék let a 25/2011. (V. 18.) NEFMI ren de let hez

Fenn tar tói Nyi lat ko zat
– az esély egyen lõ sé gi in téz ke dé sek kel kap cso la to san – he lyi ön kor mány za tok, ön kor mány za ti, 
több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok, va la mint köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mé nyek fenn tar tói 
és köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mény ál tal fenn tar tott 
ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek esetén
(A meg fe le lõ he lyen kér jük ki töl te ni!)

Fenn tar tó meg ne ve zé se: 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Alul írott .......................................................................... pol gár mes ter/fõ pol gár mes ter/a fent ne ve zett ön kor mány za ti
tár su lás el nö ke bün te tõ jo gi fe le lõs sé gem tu da tá ban ki je len tem, hogy a kép vi se lõ-tes tü let/köz gyû lés/ tár su lá si ta nács (a
nem kí vánt rész tör len dõ) ............................................. szá mú ha tá ro za tá val el fo gad ta a gyer me kek, ta nu lók esély egyen -
lõ sé gét szol gá ló in téz ke dé se ket (köz ok ta tá si esély egyen lõ sé gi in téz ke dé si terv) – a köz ok ta tás ról szó ló 1993. évi
LXXIX. tör vény 105. § (1) be kez dé sé ben fog lal tak nak meg fe le lõ en – az ön kor mány za ti in téz ke dé si terv, il let ve a fõ vá -
ro si, me gyei fej lesz té si terv ré sze ként/vagy az ab ban fog lal tak ra te kin tet tel ön ál ló in téz ke dé si terv ként.1

Alul írott ...................................... a köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény fenn tar tó ja/köz pon ti költ ség ve té si
szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mény kép vi se le té ben el jár va bün te tõ jo gi fe le lõs sé gem tu da tá ban nyi lat ko zom ar -
ról, hogy a ................................................... OM azo no sí tó val ren del ke zõ ................... köz ok ta tá si in téz mény ren del ke -
zik köz ok ta tá si esély egyen lõ sé gi in téz ke dé si terv vel/ne ve lé si prog ram ja/pe da gó gi ai prog ram ja tar tal maz za az esély -
egyen lõ sé get szol gá ló in téz ke dé se ket (a nem kí vánt rész tör len dõ).2

Kelt: ................................., .......... év .................. hó ........ nap

....................................................................................................................
pol gár mes ter/fõ pol gár mes ter/a tár su lá si ta nács el nö ke/

a köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény
fenn tar tó ja/köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ
fel sõ ok ta tá si in téz mény kép vi se le té ben el já ró sze mély

alá írá sa

                      P. H.

1 Ki töl ten dõ ön kor mány za ti, fõ vá ro si, me gyei fenn tar tá sú, il let ve ön kor mány za ti tár su lá sok ál tal fenn tar tott ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek ese tén.
2 Ki töl ten dõ köz ok ta tá si el lá tó nem ál la mi in téz mény fenn tar tó, il let ve köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mény ál tal fenn tar tott ne -
ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek ese tén.
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11. mel lék let a 25/2011. (V. 18.) NEFMI ren de let hez

Fenn tar tói Nyi lat ko zat
a je len ren de let alap ján tá mo ga tás ban ré sze sült fenn tar tó/in téz mény jog utód lás sal tör tént meg szû né sé rõl*
(A meg fe le lõ he lyen kér jük ki töl te ni!)

Fenn tar tó meg ne ve zé se: 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

Alul írott ...................................................................... pol gár mes ter/a fent ne ve zett ön kor mány za ti tár su lás el nö ke
bün te tõ jo gi fe le lõs sé gem tu da tá ban ki je len tem, hogy a tes tü let .......................... szá mú ha tá ro za tá val az in téz mény fenn -
tar tói jo gát át ad ta/az in téz ményt jog utód lás sal meg szün tet te/az in téz ményt át szer vez te1.

Fenn tar tói jog át adá sa ese tén az át adást kö ve tõ en a fenn tar tói jo go kat gya ko rol ja:
A jog utód in téz mény meg ne ve zé se:

Kelt: ................................., 2011. év .................. hó ........ nap

...............................................................
pol gár mes ter/a tár su lá si ta nács el nö ke/

a köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény
fenn tar tó já nak kép vi se le té ben

el já ró sze mély alá írá sa

P. H.

Fenn tar tói jog át adá sa ese tén az át adást kö ve tõ en a fenn tar tói jo go kat gya kor ló

...............................................................
pol gár mes ter/a tár su lá si ta nács el nö ke/

a köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény 
fenn tar tó já nak kép vi se le té ben

el já ró sze mély alá írá sa

                      P. H.

* Ki töl ten dõ, ha az igény lés idõ pont já ban az in téz mény jog utód dal tör té nõ meg szû né sé rõl már ha tá ro zat szü le tett.

1 A meg fe le lõt kér jük alá húz ni.
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A nemzeti erõforrás miniszter 26/2011. (V. 27.)
NEFMI rendelete

a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának
rendjérõl, valamint egyes oktatási jogszabályok

módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet
módosításáról*

A köz ok ta tás ról szó ló 1993. évi LXXIX. tör vény 94. §
(1) be kez dés a) és f) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap -
ján az egyes mi nisz te rek, va la mint a Mi nisz ter el nök sé get
ve ze tõ ál lam tit kár fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 212/2010. 
(VII. 1.) Korm. ren de let 41. § i) pont já ban meg ha tá ro zott
fel adat kö röm ben eljárva a következõket rendelem el:

1. §

A ke ret tan ter vek ki adá sá nak és jó vá ha gyá sá nak rend jé -
rõl, va la mint egyes ok ta tá si jog sza bá lyok mó do sí tá sá ról

szó ló 17/2004. (V. 20.) OM ren de let (a to váb bi ak ban:
Ren de let) 2. szá mú mel lék le te az e ren de let 1. mel lék le te
szerinti kerettantervvel egészül ki.

2. § 

A Ren de let 3. szá mú mel lék le te az e ren de let 2. és
3. mel lék le te sze rin ti ke ret tan ter vek kel egészül ki.

3. § 

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba.

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

* Meg je lent a Ma gyar Köz löny 56. szá má ban 2011. má jus 27-én.



HATÁROZATOK

A Kormány 1151/2011. (V. 18.) Korm. határozata
a Magyar Alkotómûvészeti Közalapítvány 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, a Ma gyar Al ko tó -
mû vé sze ti Köz ala pít vány ál tal fo lyó sí tott el lá tá sok ról szó ló 52/2011. (III. 31.) Korm. ren de let, 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 szóló 1316/2010.
(XII. 27.) Korm. határozat 4. 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 1. § (4) be kez dé se alap ján kez de mé nye zi a Ma gyar Al ko tó mû vé sze ti Köz ala pít vány (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 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 nem ze ti erõ for rás 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 Ma gyar Al -
ko tó mû vé sze ti Köz hasz nú Non pro fit Kft. meg ala pí tá sá nak en ge dé lye zé sé rõl és a nem ze ti erõ for rás 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 nem ze ti erõ for rás miniszterrel az állami vagyonról szóló 2007.
évi CVI. törvény 29. § (5) bekezdése szerinti megállapodás megkötésérõl.

Fe le lõs: nem ze ti fej lesz té si mi nisz ter
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 Kor mány
a) fel ha tal maz za a nem ze ti erõ for rás mi nisz tert, hogy az ál la mi 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 ál la mi ala pí tó ne vé ben el jár jon, és az ennek érdekében szükséges intézkedéseket megtegye;

b) meg bíz za a nem ze ti erõ for rás mi nisz tert, va la mint 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 személyek kijelölésére;

c) fel hív ja a nem ze ti erõ for rás mi nisz tert, hogy gon dos kod jon ar ról, hogy a Köz ala pít vány meg szû né se nap já val mint
mér leg for du ló nap pal el ké szí tés re ke rül jön a Köz ala pít vány nak 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 beszámolója.

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: Ma gyar Al ko tó mû vé sze ti Köz hasz nú Non pro fit Kft. meg ala pí tá sát kö ve tõ en azon nal

4. A Kor mány meg ál la pít ja, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság Mû vé sze ti Alap já nak meg szün te té sé rõl és a Ma gyar Al ko tó -
mû vé sze ti Ala pít vány lé te sí té sé rõl szó ló 117/1992. (VII. 29.) Korm. ren de let sze rin ti el lá tá so kat a Ma gyar Al ko tó mû vé -
sze ti Köz ala pít vány ál tal fo lyó sí tott el lá tá sok ról szó ló 52/2011. (III. 31.) Korm. ren de let ben meg ha tá ro zot tak szerint a
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság folyósítja.

 5. A Kor mány a meg szûnt Köz ala pít vány fel ada ta i nak ha té ko nyabb el lá tá sa ér de ké ben felhívja
a) a nem ze ti erõ for rás mi nisz tert és az ál la mi va gyon fel ügye le té ért fe le lõs mi nisz tert, hogy gon dos kod ja nak ar ról,

hogy a Köz ala pít vány nak a Kép csar nok Kft.-ben meg lé võ tu laj do no si ré sze se dé se a Köz ala pít vány meg szün te té sét kö -
ve tõ en az MNV Zrt.-hez ke rül jön az zal, hogy a tu laj do no si jog gya kor lás mód já ról az MNV Zrt. va gyon ke ze lé si
megállapodást köt a nemzeti erõforrás miniszterrel;

b) a nem ze ti erõ for rás mi nisz tert, az ál la mi va gyon fel ügye le té ért fe le lõs mi nisz tert, va la mint a köz igaz ga tá si és igaz -
ság ügyi mi nisz tert, hogy gon dos kod ja nak ar ról, hogy a Köz ala pít vány nak az Aka dé mi ai Nyom da Kft.-ben meg lé võ tu -
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laj do no si ré sze se dé se a Köz ala pít vány meg szün te té sét kö ve tõ en az MNV Zrt.-hez ke rül jön az zal, hogy a tu laj do no si
jog gya kor lás mód já ról az MNV Zrt. va gyon ke ze lé si megállapodást köt a közigazgatási és igazságügyi miniszterrel;

c) a nem ze ti erõ for rás mi nisz tert, hogy gon dos kod jon ar ról, hogy a Köz ala pít vány 4. pont ban, va la mint 5. pont a) és
b) al pont ban nem em lí tett fel ada ta it a Köz ala pít vány meg szün te té sét kö ve tõ en a Ma gyar Al ko tó mû vé sze ti Köz hasz nú
Non pro fit Kft. lás sa el, ak ként, hogy 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 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 is, ki vé ve a 4. pont sze rin ti fel adat el lá tá sá hoz szük sé ges va gyon ele me ket, va la mint a Köz ala pít vány nak
az Aka dé mi ai Nyom da Kft.-ben, va la mint a Kép csar nok Kft.-ben meg lé võ tu laj do no si ré sze se dé sét – a Kor mány a Ma -
gyar Al ko tó mû vé sze ti Köz hasz nú Non pro fit Kft. tá mo ga tá sá ra for dít ja, amely va gyont a Ma gyar Al ko tó mû vé sze ti Köz -
hasz nú Non pro fit Kft. egyéb be vé tel ként szá mol ja el. A Ma gyar Al ko tó mû vé sze ti Köz hasz nú Non pro fit Kft. va gyo ná vá
vá ló volt közalapítványi vagyon kizárólag a megszûnt Közalapítvány célja szerinti tevékenységre fordítható, és a
társaság megszûnése esetén is csak e céloknak megfelelõen használható fel;

d) a nem ze ti erõ for rás mi nisz tert ar ra, hogy mér je föl a meg szün te tés re ke rü lõ Köz ala pít vány fel ada ta it át ve võ
Ma gyar Al ko tó mû vé sze ti Köz hasz nú Non pro fit Kft. 2011. évi mû kö dé sé hez szük sé ges for rá so kat és gon dos kod jon en -
nek biz to sí tá sá ról; amennyi ben a for rás igény a Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té ri um költ ség ve té si fe je ze tén be lül nem tel je -
sít he tõ, a nem zet gaz da sá gi mi nisz ter egyet ér té sé vel szük ség sze rint ké szít sen elõ ter jesz tést a Kor mány számára.

Fe le lõs: nem ze ti erõ for rás mi nisz ter
nem ze ti fej lesz té si mi nisz ter
nem zet gaz da sá gi mi nisz ter
köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: az a)–c) pon tok te kin te té ben a Köz ala pít vány bí ró sá gi tör lé sét kö ve tõ en azonnal
a d) pont te kin te té ben azon nal

6. 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 Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz -
té ri u mot jelöli ki.

Fe le lõs: nem ze ti erõ for rás mi nisz ter
Ha tár idõ: a Köz ala pít vány bí ró sá gi tör lé sét kö ve tõ en azon nal

7. A Kor mány fel hív ja a nem ze ti erõ for rás mi nisz tert, hogy a Köz ala pít vány meg szün te té sé rõl, va la mint a 4–6. pon -
tok ban fog lalt in téz ke dé sek rõl a nyil vá nos sá got közleményben tájékoztassa.

Fe le lõs: nem ze ti erõ for rás mi nisz ter
Ha tár idõ: a bí ró sá gi tör lést kö ve tõ en azon nal

8. 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 Al ko tó mû vé sze ti Köz ala pít vány ról szó ló 1077/1995. (VIII. 24.) Korm. ha tá ro zat,
b) a Ma gyar Al ko tó mû vé sze ti Köz ala pít vány Ala pí tó Ok ira tá nak mó do sí tá sá ról szó ló 2226/1999. (IX. 3.) Korm.

határozat, továbbá
c) a Ma gyar Al ko tó mû vé sze ti Köz ala pít vány Ala pí tó Ok ira tá nak mó do sí tá sá ról szó ló 1131/2006. (XII. 25.) Korm.

határozat.
Or bán Vik tor s. k.,

mi nisz ter el nök

A Kormány 1152/2011. (V. 18.) Korm. határozata
az Oktatásért Közalapítvány 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. határozat 4. pontja alapján meghozza az alábbi határozatát:

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 Ok ta tá sért Köz ala pít vány (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 között történõ hatékonyabb ellátása érdekében.
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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 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 ennek érdekében szükséges intézkedéseket 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 személyek kijelölésére;

c) egyet ért az zal, hogy a meg szûnt Köz ala pít vány Te het ség se gí tõ Al ku ra tó ri u ma ál tal el lá tott fel ada to kat az Ok ta tás -
ku ta tó és Fej lesz tõ In té zet, a Köz ala pít vány ál tal el lá tott egyéb fel ada to kat – 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 nem ze ti erõ for rás mi nisz tert és a köz igaz ga tá si és igazságügyi minisztert, hogy tegye meg az ennek
érdekében szükséges intézkedéseket.

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 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. rendelet 6. §-a szerinti beszámolóját.

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 a Kor mány a We ker le Sán dor Alap ke ze lõt je lö li ki. 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 Köz ala pít vány Te het ség se gí tõ Al ku ra tó ri um ira tai te kin te té ben az Ok ta tás -
ku ta tó és Fej lesz tõ In té ze tet, egyéb ira tai te kin te té ben 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 a Kor mány a Köz ala pít vány Te het ség se gí tõ Al ku ra tó ri u ma te kin te té ben az
Ok ta tás ku ta tó és Fej lesz tõ In té zet tá mo ga tá sá ra, a Köz ala pít vány egyéb va gyo nát – ide ért ve a va gyo ni ér té kû jo go kat is
– a We ker le Sán dor Alap ke ze lõ tá mo ga tá sá ra for dít ja, amely vagyont az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet, valamint a
Wekerle Sándor Alapkezelõ egyéb bevételként számolja el, és köteles azt a 2. pont szerinti feladatokra fordítani.

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

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

5. A Kor mány fel hív ja a nem ze ti erõ for rás mi nisz tert, hogy 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 közleményben tájékoztassa.

Fe le lõs: nem ze ti erõ for rás mi nisz ter
Ha tár idõ: a bí ró sá gi tör lést kö ve tõ en azon nal

6. A Kor mány fel hív ja a nem ze ti erõ for rás mi nisz tert, hogy a Nem ze ti Te het ség Prog ram nak az Ok ta tá sért Köz ala pít -
vány meg szû né sét kö ve tõ vég re haj tá sa te kin te té ben ja vas la tot terjesszen a Kormány elé.

Fe le lõs: nem ze ti erõ for rás mi nisz ter
Ha tár idõ: 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 veszti
a) az Ok ta tá sért Köz ala pít vány lét re ho zá sá ról szó ló 2153/2005. (VII. 27.) Korm. ha tá ro zat,
b) az Ok ta tá sért Köz ala pít vány Ala pí tó Ok ira tá nak mó do sí tá sá ról szó ló 1085/2009. (VI. 4.) Korm. ha tá ro zat, valamint
c) az Ok ta tá sért Köz ala pít vány ala pí tó ok ira tá nak mó do sí tá sá ról szó ló 1015/2010. (I. 28.) Korm. határozat.

Or bán Vik tor s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Kormány 1167/2011. (V. 26.) Korm. határozata

a nemzeti filmipar megújítása érdekében szükséges egyes intézkedésekrõl

A Kor mány a ma gyar film ipar in téz mé nyi fel té tel rend sze re meg újí tá sá nak, ver seny ké pes sé ge fej lesz té sé nek, át lát ha tó
film tá mo ga tá si rend szer ki ala kí tá sá nak és ér ték hor do zó új ma gyar fil mek ké szí té sé nek igé nyét szem elõtt tart va szük sé -
ges nek íté li, hogy a ma gyar film gyár tás és film for gal ma zás ál la mi fel ada ta i nak el lá tá sa ér de ké ben ki zá ró la gos ál la mi tu -
laj don ban lé võ új gaz da sá gi tár sa ság ke rül jön megalapításra és mûködtetésre, melynek megvalósítása érdekében
a Kormány felhívja

1. a nem ze ti fej lesz té si mi nisz tert, hogy az ál la mi va gyon ról szó ló 2007. évi CVI. tör vény 29. § (3) be kez dé se alap ján
a Ma gyar Nem ze ti Va gyon ke ze lõ Zrt. (a to váb bi ak ban: MNV Zrt.) út ján gon dos kod jon ki zá ró la gos ál la mi tu laj do nú
zárt kö rû rész vény tár sa ság for má já ban mû kö dõ gaz da sá gi tár sa ság meg ala pí tá sá ról. A tár sa ság fel ügye lõ bi zott sá gá ban
le he tõ vé kell ten ni a kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter, a kor mány za ti te vé keny ség össze han go lá sá ért fe le lõs mi nisz ter és
a nemzeti filmipar megújításáért felelõs kormánybiztos által delegált tagok részvételét.

Fe le lõs: nem ze ti fej lesz té si mi nisz ter
nem ze ti erõ for rás mi nisz ter
köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz ter
nem ze ti film ipar meg újí tá sá ért felelõs kormánybiztos

Ha tár idõ: azon nal

2. a nem ze ti film ipar meg újí tá sá ért fe le lõs kor mány biz tost, hogy a nem ze ti erõ for rás mi nisz ter rel, a köz igaz ga tá si és
igaz ság ügyi mi nisz ter rel – az MNV Zrt. út ján – a nem ze ti fej lesz té si mi nisz ter rel kö zö sen dol goz za ki az 1. pont alap ján
meg ala pí tan dó tár sa ság fel ada tá ra, mû kö dé sé nek jo gi ke re té re és ah hoz kap cso ló dó an a tár sa ság leg alább há rom éves üz -
le ti ter ve alap ve tõ fel té te le i re, jö võ be li fi nan szí ro zá sá ra vo nat ko zó kon cep ci ót. A Kor mány fel ké ri a nem ze ti fej lesz té -
sért fe le lõs mi nisz tert, hogy a ki dol go zott, egyez te tett kon cep ció eu ró pai uni ós ál la mi tá mo ga tá si sza bá lyok kal és az Eu -
ró pai Bi zott ság ál tal jó vá ha gyott je len le gi film szak mai tá mo ga tá si prog ram mal va ló össz hang ját vizs gál ja meg.
A társaság megalapítására a finanszírozás jövõbeli biztosításával, az európai uniós állami támogatási szabályokkal
összhangban kerülhet sor.

Fe le lõs: a nem ze ti film ipar meg újí tá sá ért fe le lõs kor mány biz tos
nem ze ti erõ for rás mi nisz ter
köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz ter
nem ze ti fejlesztési miniszter

Ha tár idõ: azon nal

3. a nem ze ti erõ for rás mi nisz tert, a köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz tert, a nem ze ti fej lesz té si mi nisz tert, va la mint
a nem ze ti film ipar meg újí tá sá ért fe le lõs kor mány biz tost, hogy a nem ze ti film ipar meg újí tá sá nak kon cep ci ó ja ke re té ben
dol goz za ki a Ma gyar Moz gó kép Köz ala pít vány jö võ be li helyzetének rendezésével kapcsolatos stratégiát.

Fe le lõs: nem ze ti erõ for rás mi nisz ter
a nem ze ti film ipar meg újí tá sá ért fe le lõs kor mány biz tos
köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz ter
nem ze ti fejlesztési miniszter

Ha tár idõ: azon nal

4. a nem ze ti film ipar meg újí tá sá ért fe le lõs kor mány biz tost, 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 a nem ze ti film ipar meg újí tá sá nak kon cep ci ó ja ke re té ben dol goz za ki a nem ze ti film va gyon nal
tör té nõ gaz dál ko dás stra té gi á ját, en nek ke re té ben vizs gál ja meg a nem ze ti film va gyon va gyon ke ze lõi jo gá nak 1. pont
sze rin ti tár sa ság ré szé re tör té nõ át adá sá nak – az MNV Zrt. ál tal egyez te tett – fel té te le it is, és nyújt sa be a Kor mány
részére a stratégia megvalósításához szükséges jogszabály módosítási javaslatokat.

Fe le lõs: a nem ze ti film ipar meg újí tá sá ért fe le lõs kor mány biz tos
nem ze ti erõ for rás mi nisz ter
köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz ter
nem ze ti fejlesztési miniszter

Ha tár idõ: azon nal
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5. A Kor mány 1. pont alap ján lét re ho zan dó tár sa ság fi nan szí ro zá sá hoz szük sé ges for rás meg te rem té se ér de ké ben az
ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi XXXVIII. tör vény 27. § (1) be kez dé sé ben biz to sí tott jog kö ré ben a Mel lék let szerinti
átcsoportosítást rendeli el.

Fe le lõs: nem zet gaz da sá gi mi nisz ter
nem ze ti fej lesz té si miniszter

Ha tár idõ: 2. pont ban írt fel té te lek tel je sü lé sét 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.

Or bán Vik tor s. k.,
mi nisz ter el nök
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Mel lék let az 1167/2011. (V. 26.) Korm. ha tá ro zat hoz

XVII. Nem ze ti Fej lesz té si Mi nisz té ri um
XLIII. Az ál la mi va gyon nal kap cso la tos be vé te lek és ki adá sok  

Fe je zet szá ma és meg ne ve zé se

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kor mány ha tás kö ré ben

Költ ség ve té si év: 2011.
Mil lió fo rint ban, egy ti zed es sel
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XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

2 Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
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A Kor mány 1170/2011. (V. 26.) Korm. ha tá ro za ta
az Alternatív Közgazdasági Gimnázium Alapítvány 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, 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 6.1. 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 egyet ért az Al ter na tív 
Köz gaz da sá gi Gim ná zi um Ala pít vány (a to váb bi ak ban: Ala pít vány) jog utód lás sal, ar ra hi vat ko zás sal tör té nõ meg szün -
te té sé vel, hogy az 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, 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, 
a nem ze ti erõ for rás mi nisz ter ál tal az MNV Zrt.-hez be nyúj tott ké re lem alap ján gon dos kod jon az 1. pont sze rin ti, az Ala -
pít vány ál ta lá nos jog utód ja ként mû kö dõ Al ter na tív Köz gaz da sá gi 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 nem ze ti erõ for rás 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 nem ze ti erõforrás miniszterrel az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 29. § (5) bekezdése szerinti
megállapodás megkötésérõl;

b) egyet ért az zal, hogy a meg szûnt Ala pít vány cél ja i nak meg va ló sí tá sa ér de ké ben fel ada ta it – ide ért ve az Al ter na tív
Köz gaz da sá gi Gim ná zi um fenn tar tói jo ga i nak el lá tá sá val kap cso la tos fel ada to kat is – az Al ter na tív Köz gaz da sá gi Gim -
ná zi um Köz hasz nú Non pro fit Kft. lás sa el, és en nek ér de ké ben az 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 az Al ter na tív Köz gaz da sá gi Gim ná zi um Köz hasz nú Non -
pro fit Kft.-re száll nak át; az Al ter na tív Köz gaz da sá gi Gim ná zi um Köz hasz nú Non pro fit Kft. va gyo ná vá vá ló volt ala pít -
vá nyi va gyon ki zá ró lag a meg szûnt Ala pít vány célja szerinti tevékenységre fordítható, és a társaság megszûnése esetén
is csak e céloknak megfelelõen használható fel;

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 gon dos kod jon
ar ról, hogy az 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 az Al ter na tív Köz gaz -
da sá gi Gim ná zi um Köz hasz nú Non pro fit Kft.-re át szál ló ala pít vá nyi va gyon fi gye lem be vé te lé vel a meg szûnt 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 biztosítható legyen az Alternatív
Közgazdasági Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. által.

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

Ha tár idõ: azon nal

3. A Kor mány

a) egyet ért az zal, hogy a nem ze ti erõ for rás mi nisz ter, az Ala pít vány társ ala pí tó i val tör tént egyez te tést kö ve tõ en
a 2006. évi LXV. tör vény 2. § (1) be kez dé se, va la mint 4. § (4) be kez dé se alap ján az Al ter na tív Köz gaz da sá gi 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 ál la mi 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 állami alapító nevében eljárjon, és az ennek érdekében szükséges
intézkedéseket megtegye;

b) fel hív ja a nem ze ti erõ for rás mi nisz tert, va la mint a köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz tert, hogy in téz ked jen
az 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 az Ala pít vány va gyo ná nak a 2006. évi LXV. tör vény 2. § (2) be kez dé se sze rin ti, az Al ter na tív
Köz gaz da sá gi Gim ná zi um Köz hasz nú Nonprofit Kft. részére történõ térítésmentes átadása érdekében;

c) fel hív ja a nem ze ti erõ for rás mi nisz tert, hogy biz to sít sa, hogy az Ala pít vány meg szû né se nap já val mint mér leg for -
du ló nap pal el ké szí tés re ke rül jön az Ala pít vány nak a szám vi te li tör vény sze rin ti egyes egyéb szer ve ze tek be szá mo ló ké -
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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
beszámolója.

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

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 nem ze ti erõ for rás mi nisz tert, hogy az 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 tájékoztassa.

Fe le lõs: nem ze ti erõ for rás mi nisz ter
Ha tár idõ: az Ala pít vány bí ró sá gi tör lé sét kö ve tõ en azonnal

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 köztársasági elnök 100/2011. (V. 20.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl szó ló 1991. évi
XXXI. tör vény 2. § (1) be kez dé se alap ján a mi nisz ter el nök elõterjesztésére

a ma gyar–len gyel iro dal mi kap cso la tok erõ sí té sé ért és a ma gyar iro da lom és tör té ne lem len gyel or szá gi
népszerûsítéséért 

Alek san der Naw roc ki nak, író nak, köl tõ nek, kri ti kus nak, mû for dí tó nak, az IBIS Könyv ki adó tulajdonosának,

a ma gyar–len gyel iro dal mi, köz éle ti kap cso la tok erõ sí té sé ért, és a ma gyar–len gyel kö zös tör té nel mi ha gyo má nyok
len gyel or szá gi ápolásáért

Grze gorz Górny-nak, a Len gyel Te le ví zió prog ram ve ze tõ jé nek, szer kesz tõ nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
lo vag ke reszt

pol gá ri ta go za ta

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2011. áp ri lis 27.
Schmitt Pál s. k.,

köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2011. má jus 9.

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

KEH ügy szám: VIII-1/02193/2011.
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A köztársasági elnök 101/2011. (V. 20.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl szó ló 1991. évi
XXXI. tör vény 2. § (1) be kez dé se alap ján a kül ügy mi nisz ter elõterjesztésére

Wi es³aw Zaj¹czkows ki nak, a bis ku pi ni Ar che o ló gi ai Mú ze um igaz ga tó já nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY ÉRDEMKERESZT
(pol gá ri ta go zat)

ki tün te tést,

Kiss-Bor la se And re á nak, a gen fi ma gyar is ko la ve ze tõ jé nek, ta ná rá nak, a Gen fi Ma gyar Egye sü let alelnökének,
Mi e czys³aw Lu bo wi ec ki nek, a Tim-Imex cég ügy ve ze tõ el nö ké nek, a LIMPOL cég ügy ve ze tõ el nök-he lyet te sé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST ÉRDEMKERESZT
(pol gá ri ta go zat)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2011. áp ri lis 27.
Schmitt Pál s. k.,

köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2011. má jus 3.
 Mar to nyi Já nos s. k.,

kül ügy mi nisz ter

KEH ügy szám: VIII-1/02192/2011.

A köztársasági elnök 102/2011. (V. 20.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésekrõl

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dés i) pont já ban meg ál la pí tott jog kö röm ben, a fel sõ ok ta tás ról szó ló 2005. CXXXIX.
tör vény 100. §-ának b) pont ja alap ján, a nem ze ti erõ for rás miniszter javaslatára

Dr. Bar si Ár pá dot, a Bu da pes ti Mû sza ki és Gaz da ság tu do má nyi Egye tem egye te mi docensét,
Dr. Krisz ba cher Ilo na Il di kót, a Pé csi Tu do mány egye tem egye te mi docensét,
Dr. Sas hal mi End rét, a Pé csi Tu do mány egye tem egye te mi do cen sét,
Dr. Pén zes Bé lát, a Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem egye te mi do cen sét,
Dr. Lent ner Csa bát, a We ker le Sán dor Üz le ti Fõ is ko la fõ is ko lai ta ná rát, továbbá
Dr. Eng hy Sán dort, a Sá ros pa ta ki Re for má tus Te o ló gi ai Aka dé mia fõ is ko lai tanárát

2011. má jus 1. nap já val ki ne ve zem egye te mi ta nár rá.

Bu da pest, 2011. már ci us 29.
Schmitt Pál s. k.,

köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2011. már ci us 31.
 Rét he lyi Mik lós s. k.,
nem ze ti erõ for rás mi nisz ter

KEH ügy szám: IV-3/01626/2011.
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A köztársasági elnök 104/2011. (V. 26.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl szó ló 1991. évi XXXI.
tör vény 2. § (1) be kez dé se alap ján a mi nisz ter el nök elõterjesztésére

kár pát al jai, ezen be lül ki e mel ten a be reg vi dé ki ma gyar ság élet kö rül mé nyei ja ví tá sa, kul tu rá lis örök sé gé nek meg õr zé -
se ér de ké ben vég zett több év ti ze des ál do za tos tevékenysége elismeréseként

So ós Kál mán nak, a II. Rá kó czi Fe renc Kár pát al jai Ma gyar Fõ is ko la rek to rá nak, a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND

lo vag ke reszt je

pol gá ri ta go za ta

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2011. má jus 16.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2011. má jus 19.

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

KEH ügy szám: VIII-1/02656/2011.

A köztársasági elnök 105/2011. (V. 26.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl szó ló 1991. évi XXXI.
tör vény 2. § (1) be kez dé se alap ján a kül ügy mi nisz ter elõterjesztésére

Kas zab Ju dit fes tõ mû vész nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY ÉRDEMKERESZT

(pol gá ri ta go zat)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2011. má jus 17.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2011. má jus 17.

 Mar to nyi Já nos s. k.,
kül ügy mi nisz ter

KEH ügy szám: VIII-1/02686/2011.
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A köztársasági elnök 106/2011. (V. 26.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésrõl

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dés i) pont já ban meg ál la pí tott jog kö röm ben, a fel sõ ok ta tás ról szó ló 2005. CXXXIX.
tör vény 100. §-ának b) pont ja alap ján, a nem ze ti erõ for rás miniszter javaslatára

dr. Ben csik And re át, a Szé che nyi Ist ván Egye tem egye te mi do cen sét és
dr. Step han Kirs te-t, az And rás sy Gyu la Bu da pes ti Né met Nyel vû Egye tem egye te mi docensét

2011. má jus 20. nap já val ki ne ve zem egye te mi ta nár rá.

Bu da pest, 2011. áp ri lis 27.
Schmitt Pál s. k.,

köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2011. má jus 4.
 Rét he lyi Mik lós s. k.,
nem ze ti erõ for rás mi nisz ter

KEH ügy szám: IV-3/02112/2011.

A köztársasági elnök 107/2011. (V. 26.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

A Köz tár sa ság El nö ké nek Ér dem ér me és a Köz tár sa ság El nö ké nek Dí szok le ve le Érem mel ki tün te té sek ala pí tá sá ról szó -
ló 223/2010. (IX. 2.) KE. ha tá ro zat 3. pontjában foglaltak alapján

több év ti ze des ki emel ke dõ hi va tás tu dat tal és el kö te le zett ség gel vég zett kör ze ti or vo si mun ká já ért, va la mint Tác
és Csõsz köz sé gek la kos sá ga ér de ké ben ki fej tett szakmai munkája elismeréseként

dr. Ha gyó Ti bor nak, 

a Fej ér Me gyei Ön kor mány zat Óvo dá ja, Ál ta lá nos Is ko lá ja, Spe ci á lis Szak is ko lá ja, Di ák ott ho na és Gyer mek ott ho na
igaz ga tó já nak a sa já tos ne ve lé si igé nyû ta nu lók, va la mint a gyer mek vé del mi gon dos ko dás ban ré sze sü lõ gyer me kek ne -
ve lé se-ok ta tá sa, szak má hoz ju tá sa és si ke res tár sa dal mi be il lesz ke dé se ér de ké ben végzett kiemelkedõ pedagógiai és
intézményvezetõi tevékenységéért

Ma lom vá ri Klá rá nak, 

Szé kes fe hér vár la kos sá ga ér de ké ben vég zett, több év ti ze des gyó gyí tó és köz éle ti tevékenységéért

dr. Martyn Gi zel lá nak, 

Ma gyar or szág, ki e mel ten Szé kes fe hér vár ré gé sze ti em lé ke i nek ku ta tá sá ért, tör té ne ti em lé ke ink közkinccsé tételéért

dr. Sik ló si Gyu lá nak, 

az 1956-os pél da ér té kû helyt ál lá sért

Szíj ár tó Er nõ Ká roly nak, 

több év ti ze des el hi va tott, ma gas szín vo na lon vég zett ál lat or vo si mun ká ja el is me ré se ként, va la mint Sár bo gárd la kos -
sá ga ér de ké ben ki fej tett fe le lõs ség tel jes, sok ol da lú közszolgálati tevékenységéért

dr. Pát zay Ist ván nak a

KÖZTÁRSASÁG ELNÖKÉNEK DÍSZOKLEVELE ÉREMMEL

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2011. áp ri lis 28.
Schmitt Pál s. k.,

köz tár sa sá gi el nök

KEH ügy szám: VIII-5/02221/2011.
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UTASÍTÁSOK

A nemzeti erõforrás miniszter 16/2011. (V. 27.) NEFMI utasítása 
miniszteri biztos kinevezésérõl

A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a Kor mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról szó ló 2010. évi XLIII. 
tör vény (a to váb bi ak ban: Ksztv.) 38. § (1) be kez dé sé ben fog lalt jog kö röm ben el jár va az alábbi utasítást adom ki:

1. §

A Ksztv. 38. § (2) be kez dés b) pont ja alap ján a mai le vél tá ri hely zet át te kin té sé re, a ka pa ci tá sok fel mé ré sé re, a Ma gyar 
Or szá gos Le vél tár tel jes kö rû szak mai át vi lá gí tá sá ra ki ter je dõ fel ada tok el lá tá sá ra 2011. má jus 1. nap já tól 2011. no vem -
ber 1. nap já ig dr. Gyimesi Endrét miniszteri biztossá nevezem ki.

2. §

A mi nisz te ri biz tos fel adat kör ében
a) le vél tá rak fenn tar tó i val, tu laj do no si jog kör gya kor ló i val, a Ma gyar Or szá gos Le vél tár fõ igaz ga tó já val, ve ze tõ i vel

konzultációt folytat,
b) az át te kin tés alap ján ja vas la tot tesz
ba) a fej lesz té si igé nyek eu ró pai uni ós pá lyá za tok kal tör té nõ össz hang ba hozatalára,
bb) e-le vél tár, le vél tá ri di gi ta li zá ció meg va ló sí tá sá ra,
bc) ha zai le vél tá ri rend szer mû köd te té sé nek eset le ges meg újí tá sá ra.

3. §

A mi nisz te ri biz tos te vé keny sé gét a nem ze ti erõ for rás mi nisz ter a kul tú rá ért fe le lõs ál lam tit kár útján irányítja.

4. §

A mi nisz te ri biz tos te vé keny sé gét a Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té ri um ke re té ben mû kö dõ Mi nisz te ri Kabinet segíti.

5. §

A mi nisz te ri biz tost a Ksztv. 38. § (7) be kez dé se sze rin ti he lyet tes ál lam tit ká ri il let mény és jut ta tá sok illetik meg.

6. §

Ez az uta sí tás a köz zé té te lét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

Dr. Rét he lyi Mik lós s. k.,
nem ze ti erõ for rás mi nisz ter
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A nemzeti erõforrás miniszter 17/2011. (V. 27.) NEFMI utasítása 
miniszteri biztos kinevezésérõl

A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a Kor mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról szó ló 2010. évi XLIII. 
tör vény (a to váb bi ak ban: Ksztv.) 38. § (1) be kez dé sé ben fog lalt jog kö röm ben el jár va az alábbi utasítást adom ki:

1. §

A Ksztv. 38. § (2) be kez dé sé nek b) pont ja alap ján a Ma gyar Al ko tó mû vé sze ti Köz ala pít vány (a to váb bi ak ban: köz ala -
pít vány) meg szün te té sé vel össze füg gõ fel ada tok el lá tá sa cél já ból 2011. jú ni us 1-jé tõl hat hó na pos idõ tar tam ra dr. Kri za
Zsigmondot miniszteri biztossá nevezem ki.

2. §

A mi nisz te ri biz tos az 1. §-ban meg ha tá ro zott te vé keny sé ge körében: 
– fel ügye li és ko or di nál ja a köz ala pít vány meg szün te té sé vel össze füg gõ fel ada tok végrehajtását; 
– fe lel an nak biz to sí tá sá ért, hogy a meg szûnt köz ala pít vány egyes fel ada tai a jö võ ben ha té ko nyabb for má ban

ke rül je nek el lá tás ra [ide nem ért ve a Ma gyar Köz tár sa ság Mû vé sze ti Alap já nak meg szün te té sé rõl és a Ma gyar Al ko tó -
mû vé sze ti Ala pít vány lé te sí té sé rõl szó ló 117/1992. (VII. 29.) Korm. ren de let sze rin ti ellátások folyósításával
kapcsolatos feladatokat]; 

– ko or di nál ja a Ma gyar Al ko tó mû vé sze ti Köz hasz nú Non pro fit Kft. meg ala pí tá sá val és a 2011. évi mû kö dé sé -
hez szük sé ges for rá sok fel mé ré sé vel, il let ve biz to sí tá sá val összefüggõ tevékenységek ellátását;

– ko or di nál ja a Kép csar nok Kft. és az Aka dé mi ai Nyom da Kft. to váb bi mû kö dé sé hez szük sé ges fel té te lek meg -
ha tá ro zá sát érintõ feladatokat.

3. §

A mi nisz te ri biz tos te vé keny sé gét a nem ze ti erõ for rás mi nisz ter, a kul tú rá ért fe le lõs ál lam tit kár és a gaz da sá gi ügye -
kért fe le lõs he lyet tes államtitkár útján irányítja.

4. §

A mi nisz te ri biz tos te vé keny sé gét a Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té ri um Mi nisz te ri Ka bi net Titkársága segíti.

5. §

A mi nisz te ri biz tos a Ksztv. 38. § (7) be kez dé se alap ján he lyet tes ál lam tit ká ri il let mény re és jut ta tá sok ra jogosult.

6. §

Ez az uta sí tás a köz zé té te lét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

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

A Közszolgálati Közalapítvány 2010. évi beszámolója

A Közszolgálati Közalapítvány
egy sze rû sí tett éves be szá mo lója

2010. de cem ber 31.

18080485-7470-113-01

Sta tisz ti kai szám jel

14516

„A” MÉRLEG Esz kö zök (ak tí vák) 2010. de cem ber 31.
Ada tok E Ft-ban

Sor-

szám

A té tel meg ne ve zé se Elõ zõ év Elõ zõ év(ek)
mó do sí-tá sai

Tárgy év

a b c d e

1 A. Be fek te tett esz kö zök 1 207 497 0 8 437 961

2 I. IM MA TE RI Á LIS JA VAK 667 900 

3 II. TÁR GYI ESZ KÖ ZÖK 6 830 20 833 

4 III. BE FEK TE TETT PÉNZ ÜGYI ESZ KÖ ZÖK 1 200 000 8 416 228 

5 B. For gó esz kö zök 745 631 0 495 430 

6 I. KÉSZ LE TEK 0 0 

7 II. KÖ VE TE LÉ SEK 1 187 

8 III. ÉR TÉK PA PÍ ROK 183 856 

9 IV. PÉNZ ESZ KÖ ZÖK 745 631 310 387 

10 C. Ak tív idõ be li el ha tá ro lá sok 0 574 

11 Esz kö zök össze sen 1 953 128 0 8 933 965 

„A” MÉRLEG For rá sok (passzí vák) 2010. de cem ber 31.
Ada tok E Ft-ban

Sor-

szám

A té tel meg ne ve zé se Elõ zõ év Elõ zõ év(ek)
mó do sí tá sai

Tárgy év

a 0 c d e

12 D. Sa ját tõ ke 1 246 331 0 8 612 455 

13 I. JEGY ZETT TÕ KE 15 000 1 134 020 

14 II. JEGY ZETT, DE MÉG BE NEM FI ZE TETT TÕ KE (–)

15 III. TÕ KE TAR TA LÉK 0 0 

16 IV. ERED MÉNY TAR TA LÉK 1 190 749 4 720 347 

17 V. LE KÖ TÖTT TAR TA LÉK 2 691 800 
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Sor-

szám

A té tel meg ne ve zé se Elõ zõ év Elõ zõ év(ek)
mó do sí tá sai

Tárgy év

a 0 c d e

18 VI. ÉR TÉ KE LÉ SI TAR TA LÉK

19 VII. MÉR LEG SZE RIN TI ERED MÉNY 40 582 66 288 

20 E. Cél tar ta lé kok 206 509 

21 F. Kö te le zett sé gek 705 347 0 22 315 

22 I. HÁT RA SO ROLT KÖ TE LE ZETT SÉ GEK

23 II. HOSSZÚ LE JÁ RAT RA KA POTT KÖL CSÖ NÖK

24 III. RÖ VID LE JÁ RA TÚ KÖ TE LE ZETT SÉ GEK 705 347 22 315 

25 G. Passzív idõ be li el ha tá ro lá sok 1 450 92 686 

26 For rá sok össze sen 1 953 128 0 8 933 965 

2010. de cem ber 31.
Ada tok E Ft-ban

Sor-

szám

A té tel meg ne ve zé se Elõ zõ év Elõ zõ év(ek)
mó do sí-tá sai

Tárgy év

a b c d e

1 I. Ér té ke sí tés net tó ár be vé te le 0

2 II. Ak ti vált sa ját tel je sít mé nyek ér té ke

3 III. Egyéb be vé te lek 258 525 4 042 395

4 Eb bõl: – tá mo ga tás 257 565 4 009 028

5 –  ala pí tói

6 –  köz pon ti költ ség ve tés 257 565 4 009 028

7 –  he lyi ön kor mány zat

8 –  tár sa da lom biz to sí tás

9 –  egyéb,eb bõl 1% 

10 IV. Pénz ügyi mû ve le tek be vé te lei

11 V. Rend kí vü li be vé te lek 0 0

12 Eb bõl: – tá mo ga tás 0 0

13 –  ala pí tói

14 –  köz pon ti költ ség ve tés

15 –  he lyi ön kor mány zat

16 –  tár sa da lom biz to sí tás

17 –  egyéb
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Sor-

szám

A té tel meg ne ve zé se Elõ zõ év Elõ zõ év(ek)
mó do sí-tá sai

Tárgy év

a b c d e

18 VI. Tag díj

19 A. ÖSSZES BE VÉ TEL  (I±II+III+IV+V+VI) 258 525 4 042 395

20

21 VII. Anyag jel le gû rá for dí tá sok 31 091 44 409

22 VI II. Sze mé lyi jel le gû rá for dí tá sok 183 040 161 418

23 IX Ér ték csök ke né si le írás 3 812 4 685

24 X. Egyéb rá for dí tá sok 3 765 595

25 XI. Pénz ügyi mû ve le tek rá for dí tá sai

26 XII. Rend kí vü li rá for dí tá sok

27 B. ÖSSZES RÁ FOR DÍ TÁS ( VII+VI II+IX+X+XI+XII) 217 943 0 3 976 107

28 C. ADÓ ZÁS ELÕT TI ERED MÉNY (±A±B) 40 582 66 288

29 XI II. Adó fi ze té si kö te le zett ség

30 D. JÓ VÁ HA GYOTT OSZ TA LÉK 0

31 E. TÁRGY ÉVI ERED MÉNY ( C-I-D) 40 582 66 288

32

33 To vább uta lá si cél lal ka pott tá mo ga tás 18 260 493 0 13 283 243

34 To vább utalt tá mo ga tás 17 565 786 13 887 036

Zá ra dék

A könyv vizs gá lat so rán a Köz szol gá la ti Köz ala pít vány egy sze rû sí tett éves be zsá mo ló ját, an nak ré sze it és té te le it,
azok köny ve lé si és bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem ze ti könyv vizs gá la ti stan dar dok ban fog lal tak sze rint fe lül -
vizs gál tuk, és en nek alap ján ele gen dõ és meg fe le lõ bi zo nyos sá got sze rez tünk ar ról, hogy az egy sze rû sí tett éves be szá -
mo lót a szám vi te li tör vény ben fog lal tak és a Magyar or szá gon el fo ga dott ál ta lá nos szám vi te li el vek sze rint ké szí tet ték el. 
Vé le mé nyünk sze rint az egy sze rû sí tett éves be szá mo ló a Köz szol gá la ti Köz ala pít vány 2010. de cem ber 31-én fenn ál ló
va gyo ni, pénz ügyi és jö ve del mi hely ze té rõl meg bíz ha tó és va lós ké pet ad.

Sik lós Már ta s. k.,
könyv vizs gá ló
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1. ÁLTALÁNOS RÉSZ

A ki egé szí tõ mel lék let a 2010. de cem ber 31-i for du ló nap pal ké szült mér leg hez, mely nek fo rint fõ össze ge 8 933 965 E
Ft és ered mény-ki mu ta tás hoz, mely nek mér leg sze rin ti ered mé nye 66 288 E Ft nye re ség. A tárgy év 2010. ja nu ár 1-je és
2010. de cem ber 31.-e kö zöt ti idõ sza kot fe di le. A ma gya rá za tok és a táb lá za tok az egy sze rû sí tett éves be szá mo ló szer ves ré -
szét ké pe zik.

A Köz ala pít vány be jegy zett szék he lye: 1088. Bu da pest, Bró dy Sán dor ut ca 5–7.
Szám la ve ze tõ bank: Ma gyar Ál lam kincs tár  
Pénz nem: Fo rint

A Köz ala pít vány je len le gi jegy zett tõ ké je: 1 134 020 E Ft.

A Köz ala pít vány tu laj do no sa a Ma gyar Ál lam.

Köz szol gá la ti Köz ala pít vány, mint ala pí tó, az MTV Zrt., a Du na TV Zrt, és a MR Zrt alap tõ ké jét be fek te tés ként köny ve li.

Az éves be szá mo ló alá írá sá ra Ba logh Lász ló (6729 Sze ged, Szi gony ut ca 30.) a Köz ala pít vány El nö ke jo go sult.

A Köz ala pít vány könyv vizs gá ló ja: Le it ner + Le it ner Au dit Kft (1027 Bu da pest, Ka pás u 6-12.), sze mély sze rint Sik lós
Már ta be jegy zett könyv vizs gá ló (ka ma rai en ge dély szá ma: 003610). A Köz ala pít vány a 2010 év vé gi könyv vizs gá la tá ért
brut tó 935 000 Fo rin tot fi zet. 

A Köz ala pít vány köny ve lé sét a Kon tír-Sys tem Kft. (1225 Bu da pest, Ten kes u. 9. Mi hal csik Éva mér leg ké pes re giszt -
rá ci ós szá ma 154224) vég zi.

A mé di át és a hír köz lést sza bá lyo zó egyes tör vé nyek mó do sí tá sá ról szó ló 2010. évi LXXXII. Tör vény 2010. szep tem ber 6.
nap ján ha tály ba lé pett ren del ke zé sei alap ján a rá di ó zás ról és a te le ví zi ó zás ról szó ló 1996. évi I. tör vény 53. § (1) be kez dé se,
va la mint a nem ze ti hír ügy nök ség rõl szó ló 1996. évi CXXVII. Tör vény 3. § (4) be kez dé se ér tel mé ben – az Or szág gyû lés ha tá -
ro za ta alap ján – a Ma gyar Rá dió Köz ala pít vány ból, a Ma gyar Te le ví zió Köz ala pít vány ból,  a Hun gá ria Te le ví zió Köz ala pít -
vány ból és a Ma gyar Táv ira ti Iro da Tu laj do no si Ta nács adó Tes tü le té bõl 2011. no vem ber 3-án lét re jött a Köz szol gá la ti Köz -
ala pít vány.

A Köz szol gá la ti Köz ala pít vány fel ál lí tá sá ról szó ló 80/2010. (IX. 15.) OGY ha tá ro zat 4. pont já ban rög zí ti, hogy a
Köz szol gá la ti Köz ala pít vány  a Ma gyar Te le ví zió Köz ala pít vány, a Ma gyar Rá dió Köz ala pít vány, a Hun gá ria Te le ví zió
Köz ala pít vány, va la mint a Ma gyar Táv ira ti Iro da Tu laj do no si Ta nács adó Tes tü le té nek a jog utód ja.

Az Rttv. 53 § (2) be kez dé se ki mond ja, hogy a Köz szol gá la ti Köz ala pít vány a Ma gyar Te le ví zió Köz ala pít vány át ala -
kí tá sá val jön lét re, a töb bi szer ve zet egy ide jû meg szün te té se mel lett.  

Az át ala ku lás so rán lét re jött Köz szol gá la ti Köz ala pít vány 2010. de cem ber 31.-i ada tai nem össze ha son lít ha tó ak az
elõ zõ év ada ta i val.

2. SZÁMVITELI POLITIKA

2.1. AZ EL SZÁ MO LÁS ALAP JA

A Köz ala pít vány egy sze rû sí tett éves be szá mo lót ké szít a ma gyar szám vi te li tör vénnyel össz hang ban, és köny ve it a
ket tõs könyv vi tel sza bá lyai sze rint ve ze ti. Az éves be szá mo ló ké szí té sé nek idõ pont ja a tárgy évet kö ve tõ év már ci us 31.
A je len be szá mo ló 2010. de cem ber 31.-i for du ló nap pal ké szült.

Az éves be szá mo ló a ma gyar szám vi te li tör vénnyel össz hang ban a be ke rü lé si költ ség el vé nek al kal ma zá sá val ké szült.
A köz ala pít vány kon szo li dált be szá mo ló ké szí té sé re nem kö te le zett. Az ada tok ezer Ft-ban van nak ki fe jez ve.

2.2. A SZÁM VI TE LI PO LI TI KA FÕBB ELE MEI

A Köz ala pít vány a 2000. évi C. szám vi te li tör vénnyel a 224/2000.(XII. 19.) Kor mány ren de let tel és az 1996. évi
LXXXI. tár sa sá gi adó ról szó ló jog sza bá lyok elõ írá sai sze rint vég zi te vé keny sé gét.
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A Köz ala pít vány a szám vi te li tör vénnyel össz hang ban ki ala kí tot ta a pénz ke ze lé si, lel tá ro zá si, esz köz és for rás ér té ke -
lé si sza bály za tát.

A Köz ala pít vány rög zí tet te szám vi te li po li ti ká já ban, hogy a vál lal ko zás foly ta tá sá nak el vé bõl ki in dul va biz to sí ta ni
kell a (tel jes ség, va ló di ság, vi lá gos ság, össze mé rés, foly to nos ság, kö vet ke ze tes ség, óva tos ság, brut tó el szá mo lás, egye di 
ér té ke lés, az idõ be li el ha tá ro lás, a tar ta lom el sõd le ges sé ge a for má val szem ben, a lé nye ges ség és a költ ség-ha szon össze -
ve tés) szám vi te li alap el vek ér vé nye sü lé sét.

Lé nye ges nek mi nõ sül a be szá mo ló szem pont já ból min den olyan in for má ció, amely nek el ha gyá sa vagy té ves be mu ta -
tá sa be fo lyá sol ja a fel hasz ná lók dön té se it. 

Az el len õr zés, ön el len õr zés so rán je len tõs össze gû hi bá nak mi nõ sül a mér leg fõ össze gé nek 2%-át meg ha la dó hi ba. Az 
ezen össze get meg ha la dó hi ba ese tén azo kat har ma dik osz lop ban kell be mu tat ni az éves be szá mo ló ban az elõ zõ évi ada -
tok mel lett.

A be ol va dás kap csán a Köz ala pít vány vál toz ta tott a to vább uta lá si cél lal ka pott tá mo ga tá sok szám vi te li el szá mo lá sá ban.
A be ol va dás nap já tól a 224/2000. (XII. 19.) Korm. ren de let ér tel mé ben a to vább uta lá si cél lal ka pott tá mo ga tá so kat egyéb be -
vé tel ként, a to vább utalt tá mo ga tá so kat pe dig egyéb ráfor dí tás ként mu tat ja ki. 

2.3. Im ma te ri á lis ja vak és tár gyi esz kö zök

A Köz ala pít vány mû kö dé sé hez szük sé ges, 2009 elõtt be szer zett tár gyi esz kö zök (bú tor, iro dai esz kö zök és fel sze re lé -
sek) tu laj do no sa az MTV Zrt. En nek kö vet kez té ben nyil ván tar tá suk, lel tá ro zá suk, az ér ték csök ke nés el szá mo lá sa az
MTV Zrt.-t ter he li.

A tár gyi esz kö zök lel tá ro zá sa az Ala pít vány nál le võ mennyi sé gi nyil ván tar tás – mely tar tal maz za az esz kö zök el he -
lye zé sét és hasz ná ló i nak ne vét – alap ján tény le ges fel vé tel lel ké szül.

Az im ma te ri á lis ja vak és tár gyi esz kö zök a mér leg ben elõ ál lí tá si, il let ve be szer zé si költ sé gen hal mo zott ér ték csök ke nés sel
csök kent ve ke rül nek ki mu ta tás ra. Az át ala ku lás so rán a be ol va dó köz ala pít vá nyok esz kö ze it könyv sze rin ti ér té ken sze re pel -
tet jük. Az ér ték csök ke nés ki szá mí tá sa a li ne á ris mód szer al kal ma zá sá val tör té nik, az esz kö zök ér té ké nek a vár ha tó hasz nos
élet tar tam alatt tör té nõ le írá sá hoz szük sé ges ér ték csök ke né si kul csok alapján. 

Az im ma te ri á lis ja vak és a tár gyi esz kö zök le írá sá nak vár ha tó idõ tar ta ma a kö vet ke zõ:

Szoft ve rek 3 év
Mû sza ki be ren de zé sek 7 év
Gép jár mû vek 5 év
Egyéb be ren de zé sek 3 év

A kis ér té kû esz kö zök 100 E Ft ér ték ha tá rig egy összeg ben, hasz ná lat ba vé tel kor ke rül nek le írás ra.

2.4. Kész le tek

A vá sá rolt kész le tek be szer zé si költ sé gen azon na li fel hasz ná lás ként ke rül nek el szá mo lás ra. 

2.5.  Cél tar ta lék
A cél tar ta lék kép zé se egye di ér té ke lé sen alap szik. Az aláb bi kö te le zett sé gek re, költ sé gek re kell cél tar ta lé kot ké pez ni:

Cél tar ta lék a vár ha tó kö te le zett sé gek re
Cél tar ta lék a jö võ be ni költ sé gek re
Egyéb cél tar ta lék

2.6. Tár sa sá gi adó
A Köz ala pít vány nem ala nya a tár sa sá gi adó nak.
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3 A Mér leg hez kap cso ló dó ki egé szí té sek

3.1. ESZKÖZÖK

3.1.1. Be fek te tett esz kö zök

Im ma te ri á lis ja vak

A Köz ala pít vány im ma te ri á lis ja va i nak be szer zé se és ér té ke 2010. de cem ber 31.-ig a kö vet ke zõ kép pen ala kult:

Nyi tó Ál lo mány Nö ve ke dés Csök ke nés Zá ró Ál lo mány

Brut tó ér ték

Ala pí tás- át szer ve zés 0 0 0 0

Va gyo ni ér té kû jo gok 0 0 0 0

Szel le mi ter mé kek 1 932 511 0 2 443

Brut tó ér ték össze sen 1 932 511 0 2 443

Ér ték csö kee nés

Ala pí tás- át szer ve zés 0 0 0 0

Va gyo ni ér té kû jo gok –1 424 –119 0 –1 543

Szel le mi ter mé kek 0 0 0 0

Ér ték csök ke nés össze sen –1 424 –119 0 –1 543

Net tó ér ték 508 392 0 900

A tár gyi esz kö zök ér té ke év köz ben az aláb bi ak sze rint ala kult:

Nyi tó Ál lo mány Nö ve ke dés Csök ke nés Zá ró Ál lo mány

Brut tó ér ték

In gat la nok 0 0 0 0

Mû sza ki gé pek, be ren de zé sek 0 0 0 0

Egyéb be ren de zé sek, jár mû vek 9 364 18 477 –237 27 604

Be ru há zá sok 0 0 0 0

Brut tó ér ték össze sen 9 364 18 477 –237 27 604

Ér ték csök ke nés

In gat la nok 0 0 0 0

Mû sza ki gé pek, be ren de zé sek 0 0 0 0

Egyéb be ren de zé sek, jár mû vek –2 373 –4 567 169 –6 771

Ér ték csök ke nés össze sen –-2 373 –4 567 169 –6 771

Net tó ér ték 6 991 13 910 –68 20 833

A Köz ala pít vány az MTVA tu laj do ná ban lé võ tár gyi esz kö zök rõl mennyi sé gi nyil ván tar tást ve zet.

A Köz ala pít vány tárgy év ben sa ját hasz ná la tá ra és sa ját tu laj do ná ba iro dai esz kö zö ket, és szá mí tás tech ni kai esz kö zö -
ket vá sá rolt, me lyek üzem be he lye zé se után a szám vi te li tör vény nek meg fe le lõ en ér ték csök ke nést szá molt el.

A tör vé nyi elõ írás ér tel mé ben a be ol va dó köz ala pít vá nyok az át ala ku lá si va gyon mér le gük ben sze rep lõ esz kö zök
könyv sze rin ti ér té ken ke rül tek át adás ra a Köz szol gá la ti Köz ala pít vány, mint jog utód szer ve zet ré szé re.

A Köz ala pít vány tu laj do ná ban lé võ esz köz rõl mennyi sé gi és ér ték be li nyil ván tar tást ve zet.

Köz ala pít vány tu laj do nát ké pe zi 7 db kép zõ mû vé sze ti al ko tás, az ér té ke 375 E Ft, mely után ér ték csök ke nés nem szá -
mol ha tó el.
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Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök

2009. 2010. 12. 31

Tu laj do ni ré sze se dést je len tõ be fek te tés

MTV Zrt. 1 200 000 1 200 000

Du na TV Zrt. 716

MR Zrt. 6 500 000

Össze sen 1 200 000 8 416 028

A Köz ala pít vány ala pí tó ja és egye dü li tu laj do no sa a Ma gyar Te le ví zió Zrt., Du na Te le ví zió Zrt., a Ma gyar Rá dió
Zrt.-nek. Ezt a tu laj do ni vi szonyt 1-1 db név re szó ló, for ga lom ba nem hoz ha tó rész vény tes te sí ti meg, me lyet az Ala pí tó
be fek te tés ként köny vel. Az MTV Zrt. és a MR Zrt. be fek te tett pénz ügyi esz kö zei meg egyez nek a köz mé di u mok jegy zett
tõ ké jé vel, de a Du na Te le ví zió Zrt. fo lya ma tos vesz te sé ges gaz dál ko dá sa so rán a ré sze se dés ér ték vesz té se volt in do kolt.
A Du na Te le ví zió Zrt. ré sze se dé nek je len leg ki mu ta tott ér té két az át ala ku lás so rán ha tá roz ták meg.

3.1.2. Kö ve te lés

2009. 2010. 12. 31.

Te le fon költ sé gek to vább szám lá zá sa 521

Egyéb el szá mo lá sok mun ka vál la lók kal szemben 0 138

TB kö te le zett ség túl fi ze té se (mnypt) 528

Össze sen 0 1 187

Az el nök ség ha tás kö rét ok tó ber 11.-i dá tum mal az Or szág gyû lés vissza von ta, ezért az ok tó ber 12. és ok tó ber 31. kö -
zöt ti idõ szak ban fel me rült te le fon költ sé gek, az el nök ség tag jai szá má ra ki szám lá zás ra ke rül tek.

3.1.3. Ér ték pa pí rok

2009. 2010. 12. 31.

Disz kont kincs tár jegy 183 856

Össze sen 0 183 856

3.1.4. Pénz esz kö zök

2009. 2010. 12. 31.

Ma gyar Ál lam kincs tár 745 295 309 559

Pénz tár 336 828

Össze sen 745 631 310 387

3.1.5. Ak tív Idõ be li El ha tá ro lás

2009. 2010. 12. 31.

Disz kont kincs tár jegy ka ma ta 574

Össze sen 0 574
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3.2. For rá sok

3.2.1. Sa ját tõ ke

Nyi tó
2010. 01. 01.

Nö ve ke dés Át ve ze tés
Zá ró

2010. 12. 31.

Jegy zett tõ ke 15 000 1 119 020 1 134 020

MTV KA 15 000 15 000

HTV KA 1 104 020* 1 104 020

MR KA 15 000* 15 000

Tõ ke tar ta lék

Ered mény tar ta lék 1 190 749 4 720 346 4 720 346

Ered mény tar ta lék –9 251 9 251 0

MTV KA 1 200 000 1 198 975* 1 198 975

HTV KA –875 988* -875 988

MR KA 4 397 359* 4 397 359

Le kö tött tar ta lék 0 2 691 800 2 691 800

HTV KA 691 800* 691 800

MR KA 2 000 000* 2 000 000

Tárgy évi ered mény 40 582 66 288 –40 582 66 288

Össze sen 1 246 331 31 277 8 612 454

A *-gal je lölt té te lek a be ol va dás so rán mó do sí tot ták a sa ját tõ két. 

A le kö tött tar ta lék össze ge a Ma gyar Rá dió Zrt., va la mint a Du na Te le ví zió Zrt. tõ ke nö ve ke dés cí mén a ko ráb bi évek -
ben ka pott tá mo ga tás össze gét tar tal maz za, me lyet a be ol va dó köz ala pít vá nyok a le kö tött tar ta lék ba he lyez tek. 

3.2.2. Cél tar ta lék

Egyéb rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 2009. 2010. 12. 31.

Dol go zók el bo csá tá sá ra 4 484

Vár ha tó költ sé gek re 500

Pe res ügyek re 201 525

Össze sen 0 206 509

A pe res ügyek vár ha tó kö te le zett sé ge i nek össze gé re a jo gá szok ál tal adott nyi lat ko za tok alap ján ké pez tünk cél tar ta lé -
kot. A ki mu ta tott cél tar ta lék év vé gi ál lo má nyá ból 206 009 E Ft a be ol va dás sal ke rült ál lo mány ba. 

3.2.3. Kö te le zett sé gek 

Egyéb rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 2009. 2010. 12. 31.

TB és költ ség ve té si kö te le zett ség 7 302 11 119

Szál lí tói kö te le zett ség 3 338 7 246

MTV Zrt. ál la mi tá mo ga tás 694 707

Jö ve de lem fi ze té si kö te le zett ség 0 3 950

Össze sen 705 347 22 315

Az Köz szol gá la ti Köz ala pít vány 2010. de cem ber 31.-ig ke let ke zett kö te le zett sé ge it 2011. ja nu ár hó nap ban ki egyen lí -
tés re ke rül tek.
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3.2.4. Passzív idõ be li el ha tá ro lá sok

Tárgy idõ sza kot ter he lõ költ sé gek el ha tá ro lá sa 2009 2010. 12. 31.

Jo gi ta nács adás 206 500

Könyv vizs gá lat 900 2 552

Köny ve lé si szám vi te li szol gál ta tás 344 6 300

MR Zrt/ Mû vé sze ti tánc együt te sek tá mo ga tá sa 83 334

Össze sen 1 450 92 686

4. AZ ERED MÉNY KI MU TA TÁS HOZ KAP CSO LÓ DÓ KI EGÉ SZÍ TÉ SEK

4.1. Egyéb be vé te lek

Egyéb be vé te lek 2009 2010. 12. 31.

Köz pon ti Költ ség ve té si tá mo ga tás ból üzem ben tar tá si díj 249 367 247 982

APEH be sze dés bõl szár ma zó üzem benn tar tá si díj 8 192 6 150

Egyéb 6 33

Pá lyá za ti op ció meg vá sár lá sa 960 600

Te le fon, in ter net ke ret túl lé pés 208

Cél tar ta lék fel hasz ná lá sa 22 366

Köz mé di u mok üz. Tart. Dí ja i nak to vább uta lá sa 3 764 896

Ér té ke sí tett tár gyi esz kö zök ár be vé te le 160

Össze sen 258 525 4 042 395

A Köz ala pít vány a mû kö dé sé nek fe de ze tét a Mû sor szol gál ta tá si Alap tól kap ja.
Ez az összeg a Köz pon ti Költ ség ve tés tõl ka pott fix össze gû – 20 780 E Ft/hó – és a NAV ál tal be sze dett, ha von ta vál -

to zó összeg üzem benn tar tá si össze gé bõl szár ma zik. Az ok tó ber hó nap ban a NAV ál tal be sze det díj ki fi ze té se el ma radt.
Plusz be vé telt je len tett az MTV Zrt. el nö ki poszt já ra ki írt pá lyá za ti op ció meg vá sár lá sá ért be fi ze tett 600 E Ft össze ge,

az egyes esz kö zök meg vá sár lá sa 160 E Ft, és a te le fon költ sé gek ke ret össze gé nek, va la mint az ok tó ber 12. és ok tó ber 31. 
idõ szak ban fel me rült te le fon költ sé gek to vább szám lá zá sá ból ere dõ 208 E Ft.

4.2. Rá for dí tá sok

2009 2010. 12. 31.

Anyag költ ség 4 730 1 520

Igény be vett szol gál ta tá sok 26 096 41 880

idctl pa rE gyéb szol gál ta tá sok 265 1 009

Bér és egyéb jö ve de lem 141 757 127 768

Sze mé lyi jel le gû ki fi ze tés 6 305 4 903

Bér já ru lé kok 34 978 28 745

Ér ték csök ke né si le írás 3 812 4 685

Ér té ke sí tett esz kö zök könyv sze rin ti értéke 0 68

Köz mé di u mok nak to vább utalt mû kö dé si tá mo ga tás 3 764 898

Egyéb rá for dí tás 631

Össze sen  217 943 3 976 106

Tárgy év ben a Köz ala pít vány fe szí tett költ ség gaz dál ko dás mel lett mû kö dött.
A költ sé gek és rá for dí tá sok nem lép ték túl a költ ség ve tés ben ter ve zett költ sé gek ér té két. A mun ka bér nél mu tat ko zó

emel ke dés az inf lá ci ót kö ve tõ bér eme lés bõl fa kad.
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4.3. Ered mény

Ered mény 2009. 2010. 12.31.

66 288

Össze sen 40 582 66 288

5. TÁJÉKOZTATÓ MEGJEGYZÉSEK
5.1. Ka pott tá mo ga tá sok ki mu ta tá sa

Az itt meg adott ada tok fo rint ban ér ten dõk

5.2. Egyéb meg jegy zé sek

A Köz ala pít vány dol go zó i nak át la gos sta tisz ti kai lét szá ma: 6 fõ

A Köz ala pít vány ku ra tó ri u má nak tag jai és an nak el nö ke ré szé re 2010 év ben 58 237 E Ft tisz te let díj ke rült ki fi ze tés re.

A Köz ala pít vány nem vé gez ku ta tás-fej lesz té si te vé keny sé get. A Köz ala pít vány te vé keny sé gé bõl adó dó an kör nye zet vé de lem mel kap cso la tos kö te le zett sé gei
nem ke let kez nek.

Bu da pest, 2011. má jus 10.

Ba logh Lász ló s. k., Mi hal csik Éva s. k.,

el nök fõ köny ve lõ
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A Ka ro li na Gyer me ke kért Ala pít vány 2010. évi beszámolói

Adó szám: 18075883-1-43
Be jegy zõ szerv: FÕVÁROSI BÍRÓSÁG
Re giszt rá ci ós szám: 7.Pk.60.270/1995 5421

KAROLINA GYERMEKKERT ALAPÍTVÁNY
1113 BUDAPEST, KAROLINA út 64–72.

Tá jé koz ta tó ada tok az egy sze res könyv vi telt ve ze tõ köz hasz nú szer ve ze tek ré szé re

Be szá mo lá si idõ szak: 2010. ja nu ár 01.–2010. de cem ber 31.

1000HUF Elõ zõ év Tárgy év

A. Pén zü gyi leg ren de zett sze mé lyi jel le gû rá for dí tá sok 0 0

A.1. Bér költ ség 0 0

A.1.A. bér költ ség bõl: meg bí zá si dí jak 0 0

A.1.B. bér költ ség bõl: tisz te let dí jak 0 0

A.2. Sze mé lyi jel le gû egyéb ki fi ze té sek 0 0

A.3. Bér já ru lé kok 0 0

B. Pén zü gyi leg ren de zett anyag jel le gû rá for dí tá sok 1 100 0

C. Ér ték csök ke né si le írás 34 0

D. Pén zü gyi leg ren de zett egyéb rá for dí tá sok 0 0

E. A szer ve zet ál tal nyúj tott tá mo ga tá sok (pén zü gyi leg ren de zett) 0 0

Köz hasz nú ered mény le ve ze tés az egy sze res könyv vi telt ve ze tõ köz hasz nú szer ve ze tek ré szé re

Be szá mo lá si idõ szak: 2010. ja nu ár 01.–2010. de cem ber 31.

1000HUF Elõ zõ év Tárgy év

A. Összes köz hasz nú te vé keny ség be vé te le (I+II) 665 926

A.I. Pén zü gyi leg ren de zett ár be vé tel (1+2+3+4+5) 665 926

A.I.1. Köz hasz nú cé lú mû kö dés re ka pott tá mo ga tás 663 925

A.I.1.A. – ala pí tó tól 0 0

A.I.1.B. – köz pon ti költ ség ve tés bõl 0 0

A.I.1.C. – he lyi ön kor mány zat tól 0 0

A.I.1.D. – egyéb 663 925

A.I.2. Pá lyá za ti úton el nyert tá mo ga tás 0 0

A.I.3. Köz hasz nú te vé keny ség bõl szár ma zó be vé tel 0 0

A.I.4. Tag díj ból szár ma zó be vé tel 0 0
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1000HUF Elõ zõ év Tárgy év

A.I.5. Egyéb be vé tel 2 1

A.II. Pénz be vé telt nem je len tõ be vé te lek 0 0

B. Vál lal ko zá si te vé keny ség be vé te le (1+2) 0 0

B.1. Pén zü gyi leg ren de zett be vé te lek 0 0

B.2. Pénz be vé telt nem je len tõ be vé te lek 0 0

C. Tény le ges pénz be vé te lek (A/I+B/1) 665 926

D. Pénz be vé telt nem je len tõ be vé te lek (A/II+B/2) 0 0

E. Köz hasz nú te vé keny ség rá for dí tá sai (1+2+3+4) 1 100 349

E.1. Rá for dí tás ként ér vé nye sít he tõ ki adá sok 1 100 349

E.2. Rá for dí tást je len tõ esz köz vál to zá sok 0 0

E.3. Rá for dí tást je len tõ el szá mo lá sok 0 0

E.4. Rá for dí tás ként nem ér vé nye sít he tõ ki adá sok 0 0

F. Vál lal ko zá si te vé keny ség rá for dí tá sai (1+2+3+4) 0 0

F.1. Rá for dí tás ként ér vé nye sít he tõ ki adá sok 0 0

F.2. Rá for dí tást je len tõ esz köz vál to zá sok 0 0

F.3. Rá for dí tást je len tõ el szá mo lá sok 0 0

F.4. Rá for dí tás ként nem ér vé nye sít he tõ ki adá sok 0 0

G. Tárgy évi pénz ügyi ered mény (1+2) – 435 577

G.1. Köz hasz nú te vé keny ség tárgy évi pénz ügyi ered mé nye
(A/I-E/1-E/4)

– 435 577

G.2. Vál lal ko zá si te vé keny ség tárgy évi pénz ügyi ered mé nye
(B/1-F/1-F/4)

0 0

H. Nem pénz ben re a li zált ered mény (1+2) 0 0

H.1. Köz hasz nú te vé keny ség nem pénz ben re a li zált ered mé nye
(A/II-E/2-E/3)

0 0

H.2. Vál lal ko zá si te vé keny ség nem pénz ben re a li zált ered mé nye
(B/2-F/2-F/3)

0 0

I. Adó zás elõt ti ered mény (B/1-F/1+H/2) 0 0

J. Fi ze ten dõ tár sa sá gi adó 0 0

K. Tárgy évi ered mény –- 435 577

K.1. Köz hasz nú te vé keny ség tárgy évi ered mé nye
(A/I+A/II)-(E/1+E/2+E/3)

–- 435 577

K.2. Vál lal ko zá si te vé keny ség tárgy évi ered mé nye (I-J) 0 0
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Köz hasz nú sá gi je len tés 2010.

For du ló nap: 2010. de cem ber 31.

Be szá mo lá si idõ szak: 2010. ja nu ár 01. – 2010. de cem ber 31.

A köz zé tett ada tok könyv vizs gá lat tal nin cse nek alá tá maszt va.

1. Szám vi te li be szá mo ló

1.1. Szám vi te li be szá mo ló be mu ta tá sa

A szám vi te li be szá mo ló a köz hasz nú sá gi je len tés mel lék le te ként, az zal együtt te kint he tõ meg.

1.2. Könyv vizs gá lat

A tárgy évi szám vi te li be szá mo ló ada tai könyv vizs gá lat tal nin cse nek alá tá maszt va.

2. A szer ve zet be mu ta tá sa

2.1. El ér he tõ ség

A szer ve zet el ér he tõ sé ge: 1113 BUDAPEST KAROLINA ÚT 64–72.

2.2. Azo no sí tó ada tok

A szer ve zet más szer ve zet nek nem tag ja. A KAROLINA ALAPÍTVÁNY be so ro lá sa, a re giszt rá ci ót vég zõ szerv
ne ve, a szer ve zet nyil ván tar tá si szá ma, azo no sí tó ada tai az aláb bi ak: FÕVÁROSI BÍRÓSÁG 7.Pk. 60.270/95/7
ügy szám 5421 sor szám.

2.3. Te vé keny ség ál ta lá ban

A KAROLINA ALAPÍTVÁNY 1995 év ben jött lét re. Az ala ku lás cél ja, a szer ve zet fõbb te vé keny sé gei az aláb bi ak:

– óvo dai kul tu rá lis ren dez vé nyek fi nan szí ro zá sa,

– sport és sza bad idõs prog ra mok szer ve zé sé nek fi nan szí ro zá sa,

– az óvo dai ne ve lõ mun kát se gí tõ esz kö zök be szer zé se, és kar ban tar tá suk költ sé ge i nek fe de zé se,

– óvo dai fel sze re lé si és be ren de zé si tár gyak szük sé ges sé vá ló cse ré jé nek fi nan szí ro zá sá hoz va ló hoz zá já ru lás,

– az ar ra rá szo ru ló gyer me kek óvo dai költ ség té rí té sé nek, vagy egy ré szé nek a fe de zé se.

2.4. Köz hasz nú te vé keny ség

Az Ala pít vány cél já nak meg fe le lõ en – te kin tet tel az 1997. évi CLVI. tv. 26. §-ban fog lal tak ra – az aláb bi köz -
hasz nú te vé keny sé ge ket foly tat ja:

– Ne ve lés és ok ta tás, ké pes ség fej lesz tés, is me ret ter jesz tés

– Gyer mek- és if jú ság vé de lem, gyer mek- és if jú sá gi ér dek kép vi se let

– Sport te vé keny ség 

3. A va gyon fel hasz ná lá sa

3.1. A va gyon fel hasz ná lá sá val kap cso la tos ki mu ta tás

A va gyon fel hasz ná lá sá val kap cso la tos ki mu ta tás az aláb bi:

Va gyo ni hely zet ala ku lá sa

Vál to zás

Meg ne ve zés (1000HUF) Elõ zõ év Tárgy év Ér ték ben %-ban

In du ló tõ ke 30 30 0 0.00

Tõ ke vál to zás 1 362 818 –544 –39.94

Vál lal ko zá si ered mény 0 0 0 0.00

Köz hasz nú te vé keny ség ered mé nye –435 577 1 012 232.64

4. Költ ség ve té si tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sa

4.1. Költ ség ve té si tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sa

A szer ve zet tárgy évi ki adá sa i nak fe de ze té ül költ ség ve té si tá mo ga tás nem szol gált.
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5. A tárgy évi gaz dál ko dás be mu ta tá sa
5.1. Be vé te lek
Ka pott tá mo ga tá sok
A KAROLINA GYERMEKKERT ALAPÍTVÁNY a tárgy év ben sem költ ség ve té si, sem más for rás ból nem ka -

pott tá mo ga tást.
5.2. Ki adá sok
Cél sze rin ti jut ta tá sok
A szer ve zet a tárgy év ben alap te vé keny sé ge ke re té ben ado mányt, dí ja kat, il le tõ leg más jut ta tást nem nyúj tott.
Ve ze tõ tiszt ség vi se lõk jut ta tá sai
A szer ve zet ve ze tõ tiszt ség vi se lõi a tárgy év ben sem mi fé le jut ta tást nem kap tak.
5.3. A tárgy évi gaz dál ko dás ér té ke lé se
Köz hasz nú sá gi cél tel je sü lé se
A szer ve zet a lé te sí tõ ok ira tá ban meg ha tá ro zott köz hasz nú te vé keny sé gét a tárgy év ben köz hasz nú cél já nak meg -

fe le lõ en lát ta el.

6. Kö szö net nyil vá ní tás
6.1. Kö szö net a tá mo ga tók nak
A KAROLINA GYERMEKKERT ALAPÍTVÁNY ezú ton fe je zi kö szö ne tét min den ki nek, aki te vé keny sé gé nek 

el lá tás hoz a tárgy év ben anya gi vagy nem anya gi se gít sé get nyúj tott.

Egy sze rû sí tett mér leg az egy sze res könyv vi telt ve ze tõ egyéb szer ve zet ré szé re

A mér leg for du ló nap ja: 2010. de cem ber 31.

Egy sze rû sí tett mér leg az egy sze res könyv vi telt ve ze tõ egyéb szer ve zet részére 
A mér leg for du ló nap ja: 2010. de cem ber 31.

1000HUF Elõ zõ év Tárgy év

01. A. Be fek te tett esz kö zök (02–04.so rok) 198 89

02. I.  Im ma te ri á lis ja vak 0 0

03. II. Tár gyi esz kö zök 198 89

04. III.Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 0 0

05. B.  For gó esz kö zök (06+07+08+09. sor) 759 1 336

06. I.  Kész le tek 0 0

07. II. Kö ve te lé sek 0 0

08. III.Ér ték pa pí rok 0 0

09. IV. Pénz esz kö zök 759 1 336

10. ESZ KÖ ZÖK ÖSSZE SEN (01+05. sor) 957 1 425

11. C.  Sa ját tõ ke (12–16. so rok) 957 1 425

12. I.  In du ló tõ ke / Jegy zett tõ ke 30 30

13. II. Tõ ke vál to zás / Ered mény 1 362 818

14. III.Le kö tött tar ta lék 0 0

15. IV. Tárgy évi ered mény alap te vé keny ség bõl (köz hasz nú te vé keny ség bõl) –435 577
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1000HUF Elõ zõ év Tárgy év

16. V.  Tárgy évi ered mény vál lal ko zá si te vé keny ség bõl 0 0

17. D.  Tar ta lék 0 0

18. E.  Cél tar ta lé kok 0 0

19. F.  Kö te le zett sé gek (20+21. sor) 0 0

20. I.  Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 0 0

21. II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 0 0

22. FOR RÁ SOK ÖSSZE SEN (11+17+18+19. sor) 957 1 425
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Pá lyá za ti fel hí vás felsõok ta tá si in téz mé ny vezetõi és oktatói álláshelyeinek betöltésére

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

A PANNON EGYETEM
pá lyá za tot hir det a
GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR
Al kal ma zott Gaz da ság tan Tan szé ké re
tel jes mun ka ide jû egye te mi do cen si mun ka kör be töl té sé re

A ki ne ve zett do cens fel ada ta a Re gi o ná lis gaz da ság tan, va la mint a Vál la la ti gaz da ság tan cí mû tár gyak ok ta tá sa, az eh -
hez kap cso ló dó tan anyag fej lesz tés, TDK- és szak dol go za ti té mák ve ze té se. Ak tí van ve gyen részt a tan szék ku ta tá si, te -
het ség gon do zá si te vé keny sé gé ben, va la mint té ma ve ze tõ ként és ok ta tó ként a dok to ri is ko la mun ká já ban. Le he tõ ség sze -
rint bõ vít se a tan szék kül sõ szak mai kap cso la ta it, il let ve ve gyen részt ak tí van a kar ha zai és nem zet kö zi pro jekt mun ká i -
ban.

A pá lyá zó ren del kez zék szak irá nyú egye te mi vég zett ség gel és PhD fo ko zat tal, vagy az zal ek vi va lens CSc fo ko zat tal.
Ezen kí vül ren del kez zen je len tõs, pub li ká ci ók kal is alá tá masz tott ku ta tói múlt tal a re gi o ná lis gaz da ság tan vagy a kar
egyéb re le váns ku ta tá si te rü le tén. Elv árt a tu do má nyos köz élet ben va ló ak tív rész vé tel, ok ta tói gya kor lat és leg alább egy
vi lág nyelv (le he tõ leg an gol) tár gya lá si és ok ta tá si szin tû is me re te.

Elõnyt je lent a mun ka kör be töl té sé nél a ha bi li tá ció meg lé te.
A ki ne ve zés 2011. no vem ber 1. nap já tól ha tá ro zat lan idõ re szól.
A pá lyá zat el bí rá lá sá ra leg ké sõbb 2011. ok tó ber 31. nap já ig ke rül sor.
A pá lyá zat be adá si ha tár ide je: az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny ben va ló meg je le nés tõl szá mí tott 40 na pon be lül.
A pá lyá zat hoz szük sé ges for ma nyom tat vá nyok, to váb bi in for má ci ók a Hu mán erõ for rás-gaz dál ko dá si Igaz ga tó sá gon

sze rez he tõk be. [8200 Veszp rém, Pf. 158, Egye tem u. 10. Tel.: 06 (88) 624-236]

A PANNON EGYETEM
pá lyá za tot hir det a
GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR
Kvan ti ta tív Mó dzse rek Tan szé ké re
tel jes mun ka ide jû egye te mi do cen si mun ka kör be töl té sé re

A ki ne ve zett do cens fel ada ta a Sta tisz ti ka c. tárgy, va la mint to váb bi kvan ti ta tív jel le gû tár gyak ok ta tá sa, az eh hez kap -
cso ló dó tan anyag fej lesz tés, TDK- és szak dol go za ti té mák ve ze té se. Ak tí van ve gyen részt a tan szék ku ta tá si, te het ség -
gon do zá si te vé keny sé gé ben, va la mint a dok to ri is ko la mun ká já ban. Le he tõ ség sze rint bõ vít se a tan szék kül sõ szak mai és 
pro jekt kap cso la ta it, il let ve ve gyen részt ak tí van a kar ha zai és nem zet kö zi pro jekt mun ká i ban.

A pá lyá zó ren del kez zék szak irá nyú egye te mi vég zett ség gel és PhD fo ko zat tal, vagy az zal ek vi va lens CSc fo ko zat tal.
Ezen kí vül ren del kez zen je len tõs, pub li ká ci ók kal is aá tá masz tott ku ta tói múlt tal a kvan ti ta tív mód sze rek vagy a kar
egyéb re le váns ku ta tá si te rü le tén. Elv árt a tu do má nyos köz élet ben va ló ak tív rész vé tel, ok ta tói gya kor lat és leg alább egy
vi lág nyelv (le he tõ leg an gol) tár gya lá si és ok ta tá si szin tû is me re te.

A ki ne ve zés 2011. no vem ber 1. nap já tól ha tá ro zat lan idõ re szól.
A pá lyá zat el bí rá lá sá ra leg ké sõbb 2011. ok tó ber 31. nap já ig ke rül sor.
A pá lyá zat be adá si ha tár ide je: az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny ben va ló meg je le nés tõl szá mí tott 40 na pon be lül.

A pá lyá zat hoz szük sé ges for ma nyom ta tá vo nyok, to váb bi in for má ci ók a Hu mán erõ for rás-gaz dál ko dá si Igaz ga tó sá -
gon sze rez he tõk be [8200 Veszp rém, Pf. 158, Egye tem u. 10. Tel.: 06 (88) 624-236].
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A PANNON EGYETEM
pá lyá za tot hir det a
Mér nö ki Kar
Gé pész mér nö ki In té ze té ben
tel jes mun ka ide jû egye te mi do cen si mun ka kör be töl té sé re

A ki ne ve zen dõ egye te mi do cens fel ada ta el sõ sor ban a mû sza ki áram lás tan nal kap cso la tos tan tár gyak ok ta tá sa az alap- 
és mes ter sza kon. Részt kell ven nie a szak mai te vé keny sé gé hez kap cso ló dó ku ta tó-, ku ta tás fej lesz tõ mun kák ban, il let ve
irá nyí ta nia, ve zet nie kell azo kat. Fel ada ta to váb bi szak dol go za tok, dip lo ma mun kák és TDK-dol go za tok té ma ve ze té se.

A pá lyá zó ren del kez zen gé pész mér nö ki ok le vél lel, egye te mi ok ta tói gya kor lat tal, tu do má nyos fo ko zat tal és leg alább
egy vi lág nyelv ál la mi lag el is mert kö zép fo kú C-tí pu sú nyelv vizs gá val iga zolt is me re té vel.

A ki ne ve zés 2011. no vem ber 1-jé tõl ha tá ro zat lan idõ re szól.
A pá lyá zat el bí rá lá sá ra leg ké sõbb 2011. ok tó ber 31. nap já ig ke rül sor.
A pá lyá zat be adá si ha tár ide je: az ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny ben tör té nõ meg je le nés tõl szá mí tott 40 na pon be lül.
A pá lyá zat hoz szük sé ges for ma nyom tat vá nyok, to váb bi in for má ci ók a Hu mán erõ for rás-gaz dál ko dá si Igaz ga tó sá gon

sze rez he tõk be [8200 Veszp rém, Pf. 158, Egye tem u. 10. Tel.: 06 (88) 624-236].

Dr. Ré dey Ákos s. k.,
rek tor

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
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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

Jásd és Tés Köz ség
Ön kor mány zat
Kép vi se lõ-tes tü le tei
8424 Jásd,
Dó zsa Gy. u. 1.
Tel./fax: (88) 587-820 

Kör ze ti Nap kö zi Ott ho nos
Óvo da 
Szék hely:
8424 Jásd,
Kos suth L. u. 114.
In téz mény egy ség:
Tés 1 cso por tos óvo da
8109 Tés,
Sza bad ság tér 1.
Óvo da ve ze tõ

Lf.: az óvo da ve ze té se a
vo nat ko zó jog sza bá lyok és 
do ku men tu mok alap ján. 

Szak irá nyú fel sõ fo kú v. a
Kö zokt.tv. 17–18. §-ai ban 
fog lal tak sze rint, leg alább 
5 év óvo da pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy., pe da gó gus szak -
vizs ga, köz ok ta tá si ve ze -
tõi kép zett ség, bün tet len 
elõ élet.

ÁEI: 2011. szept. 1.
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig,
5 év re szól.
Pbhi: a KSZK hon lap ján tör -
té nõ köz zé té tel tõl szá mí tott
30 nap.
Pe hi: a be adá 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, 
szl. nincs.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., b., 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.
Pc.: Nagy Csa ba 
Jásd Köz ség pol gár mes te re

Szil sár kány Köz ség 
Ön kor mány za ta 
9312 Szil sár kány, 
Kos suth u. 40. 
Tel./fax: (96) 285-465

Zöld Óvo da Egy sé ges
Óvo da-Böl csõ de 
Szil sár kány és Egy sé ges
Tag óvo da-Böl csõ de 
Bo gyosz ló 
9312 Szil sár kány, 
Kiss Fe renc u. 18. 
Óvo da ve ze tõ 
(tel jes mun ka idõ) 

Lf.: Zöld Óvo da 
Egy sé ges Óvo da-Böl csõ de 
Szil sár kány és Egy sé ges
Tag óvo da-Böl csõ de 
Bo gyosz ló ma ga sabb 
ve ze tõi fel ada ta i nak 
el lá tá sa.

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 vgy., bün -
tet len elõ élet, pe da gó gus
szak vizs ga ke re té ben
szer zett in téz mény ve ze tõi
szak kép zett ség. 

ÁEI: 2011. aug. 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. 30. 
Pe hi: 2011. júl. 31. 
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: kép vi se lõ-
tes tü le ti dön tés. 
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.
A pá lyá za tot sze mé lye sen
vagy pos tai úton 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:
446/2011., va la mint a mun -
ka kör meg ne ve zé sét: óvo da -
ve ze tõ. 
Pc.: Szil sár kány Köz ség 
Ön kor mány za ta 
f.: Zöld Pé ter
pol gár mes ter

Tó al más Köz ség 
Ön kor mány za ta 
2252 Tó al más, 
Fõ tér 1–3. 

Tel.: (29) 426-001

Me se vár Óvo da 
2252 Tó al más, 
Jó zsef At ti la u. 8–10. 
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 lai szin tû v., a 
Kö zokt.tv. 17–18. §-a
sze rin ti szak irá nyú fel sõ -
fo kú v., meg lé võ vagy
meg kez dett 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., ma gyar ál lam pol -
gár ság, cse lek võ ké pes ség, 
bün tet len elõ élet.

ÁEI: 2011. szept. 1.
A meg bí zás 2015. 
aug. 31-ig szól. 
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony. 
Pbhi: 2011. jún. 10. 
Pe hi: 2011. jún. 24. 
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá zó kat
a kép vi se lõ-tes tü let jú ni u si
ülé sén hall gat ja meg sze mé -
lye sen. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
rész le tes szak mai ön., b.,
vég zett sé get, szak kép zett sé -
get iga zo ló hi te les om., szgy. 
iga zo lá sa, vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lés sel, 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:
1202/2011., va la mint a mun -
ka kör meg ne ve zé sét: óvo da -
ve ze tõ. 
Pc.: Tó al más Köz ség
Ön kor mány za ta 
f.: Ko vács Mag dol na 
Tel.: 06 (20) 330-7182 
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja: 2011.
máj. 25.
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Bár na Köz ség 
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te
3126 Bár na,
Pe tõ fi út 23. 
Tel.: (32) 405-178 
Fax: (32) 405-333 

Bár nai Ál ta lá nos Is ko la és
Egy sé ges Óvo da és Böl -
csõ de több cé lú köz ok ta tá si 
in téz mény 
Igaz ga tó 

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 in téz mény alap te vé -
keny sé gé nek meg fe le lõ
szak irá nyú fel sõ fo kú 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, bün tet len elõ élet,
cse lek võ ké pes ség, ma gyar 
ál lam pol gár ság, 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 megléte.

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
15 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 ülé sen, de
leg ké sõbb 2011. júl. 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: vé le mé nye -
zést kö ve tõ en kép vi se lõ-tes -
tü le ti dön tés.
Jut ta tás: igény ese tén szl.
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 om., elõ írt szgy.
iga zo lá sa, b., a 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 va gyon nyi lat ko zat-té -
te li kö te le zett ség vál la lá sá -
ról, adat vé del mi nyi lat ko zat.
A pá lyá za tot sze mé lye sen
vagy pos tai úton, „Igaz ga tói
mun ka kör pá lyá zat” meg je -
lö lés sel kell be nyúj ta ni.
Pc.: Tóth Ká roly né
pol gár mes ter 

Kis tar csa Vá ros 
Ön kor mány za ta 
2143 Kis tar csa, 
Sza bad ság út 48. 
Tel.: (28) 507-132 
Fax: (28) 470-357 

Si mán dy Jó zsef Ál ta lá nos
Is ko la és Alap fo kú Mû vé -
szet ok ta tá si In téz mény 
2143 Kis tar csa, 
If jú ság tér 3. 
Igaz ga tó 
(tel jes mun ka idõ)

A meg hir de tett in téz mény -
ve ze tõi ál lás a Köl csey 
Fe renc Ál ta lá nos Is ko la 
és a Szent Ist ván Ál ta lá nos
Is ko la és Alap fo kú

Fõ is ko la, 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 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

ÁEI: 2011. okt. 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. júl. 25. 
Pe hi: 2011. szept. 21. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, 
vp.: a pót lék alap 250%-a,
az az 50 000 Ft. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
rész le tes szak mai ön., vpr. a
szak mai hely zet elem zés re
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Mû vé szet ok ta tá si In téz -
mény jog utód ja ként lét re -
jö võ új köz ok ta tá si in téz -
mény re vo nat ko zik. 

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
szerint. 

al kal ma zás, pe da gó gus
szak vizs ga, vagy az zal
egyen ér té kû v. vagy szak -
kép zett ség, 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, va -
gyon nyi lat ko zat-té te li el -
já rás le foly ta tá sa. 
A ma ga sabb ve ze tõ be -
osz tás el lá tá sá ra meg bí -
zást az kap hat, aki a mun -
kál ta tó val köz al kal ma zot ti 
jog vi szony ban áll, vagy a
meg bí zás sal egy ide jû leg
köz al kal ma zot ti mun ka -
kör be ki ne vez he tõ. 
Elõny: vgy. 

épü lõ fej lesz té si el kép ze lés -
sel, vég zett sé get (és egyéb
kép zett sé ge ket) iga zo ló hi te -
les om., b., adat vé del mi nyi -
lat ko zat.
A pá lyá za tot 3 pél dány ban,
pos tai úton, „Igaz ga tói pá -
lyá zat” meg je lö lés sel kell
be nyúj ta ni.
Az a pá lyá zat ér vé nyes,
amely for ma i lag és tar tal mi -
lag – a be nyúj tás idõ pont já -
ban – meg fe lel a jog sza bá lyi
elõ írá sok nak és a pá lyá za ti
ki írás nak.
Pc.: Kis tar csa Vá ros 
Ön kor mány za tá nak 
pol gár mes te re 
f.: To mecz né 
Brancs Ka ta lin és 
Hor váth né Bor sos And rea 
Tel.: (28) 470-711 

Lá bat lan Vá ros 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te 
2541 Lá bat lan, 
Jó zsef A. út 60. 
Tel.: (33) 517-500
Fax: (33) 517-508

Arany Já nos Ál ta lá nos és
Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si
In téz mény
2541 Lá bat lan,
Rá kó czi F. u. 112.
Igaz ga tó 
(tel jes mun ka idõ)

Lf.: az ok ta tá si in téz mény
szak sze rû és tör vé nyes
mû köd te té se, ve ze té se,
kép vi se le te, fe le lõs ség az
éves mun ka terv és költ ség -
ve tés el ké szí té sé ért és vég -
re haj tá sá ért, mun kál ta tói
jog kör gya kor lá sa.

Egye te mi vagy fõ is ko lai
v. és pe da gó gus szak kép -
zett ség, leg alább 5 év
szgy., pe da gó gus szak -
vizs ga, bün tet len elõ élet,
cse lek võ ké pes ség, 
ma gyar ál lam pol gár ság.
Elõny: pe da gó gus szak -
vizs ga ke re té ben szer zett
in téz mény ve ze tõi 
szak kép zett ség, ide gen -
nyelv-is me ret, ki emel ke -
dõ szak mai is me ret. 

ÁEI: 2011. dec. 28.
A meg bí zás 2016. aug. 15-ig 
szól.
Pbhi: a KSZK hon lap ján 
tör té nõ köz zé té tel tõl 2011.
júl. 29-ig.
Pe hi: 2011. okt. 30.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, vp.
Korm. ren de let alap ján.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
rész le tes szak mai ön., 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 ké pe sí tést iga zo ló om.,
szgy. iga zo lá sa, b., adat vé -
del mi nyi lat ko zat.
Pc.: Lá bat lan Vá ros 
pol gár mes te re

Mis kolc Me gyei Jo gú 
Vá ros Köz gyû lé se
3525 Mis kolc,
Vá ros ház tér 8.
Tel.: (46) 512-700
Fax: (46) 512-789

Se lyem ré ti Ál ta lá nos és
Ma gyar– An gol Két 
Ta ní tá si Nyel vû Is ko la
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

A Kö zokt.tv. 18. § (1) be -
kez dé se és 128. § (22) be -
kez dé se, va la mint a Pe da -
gó gus-to vább kép zés rõl, a
pe da gó gus szak vizs gá ról,
va la mint a to vább kép zés -
ben részt ve võk jut tatásai-

ÁEI: 2011. okt. 1.
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig
szól. 
Pbhi: a KSZK hon lap ján tör -
té nõ köz zé té tel tõl szá mí tott
30 na pon be lül.
Pe hi: 2011. szept. 30.
Jut ta tás: ill., vp. Kjt.
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el lá tá sa so rán gya ko rol ja a
jog sza bá lyok ban és az in -
téz mény Szer ve ze ti és Mû -
kö dé si Sza bály za tá ban
szá má ra biz to sí tott jog kö -
rö ket.

ról és ked vez mé nye i rõl
szó ló 277/1997. 
(XII. 22.) Korm. ren de let
20. §-ának (2) és (5) be -
kez dé se alap ján: az adott
ne ve lé si-ok ta tá si in téz -
mény ben pe da gó gus mun -
ka kör be töl té sé hez szük -
sé ges fel sõ fo kú is ko la v.
és szak kép zett ség, pe da -
gó gus szak vizs ga, kö zép -
is ko lá ban egye te mi szin tû 
ta ná ri v. és szak kép zett -
ség, pe da gó gus szak vizs -
ga, má sod szor és to váb bi
al ka lom mal tör té nõ meg -
bí zás ese tén a pe da gó gus
szak vizs ga ke re té ben
szer zett in téz mény ve ze tõi
szak kép zett ség, leg alább
5 év – a (6) be kez dés ben
meg ha tá ro zott ki vé tel lel – 
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.A ma ga sabb
ve ze tõ be osz tás el lá tá sá ra
meg bí zást az kap hat, aki a 
mun kál ta tó val köz al kal -
ma zot ti jog vi szony ban áll, 
vagy a meg bí zás sal egy -
ide jû leg köz al kal ma zot ti
mun ka kör be ki ne vez he tõ.
A ma ga sabb ve ze tõi meg -
bí zás fel té te le, hogy a
köz al kal ma zott – a ki ne -
ve zés sze rin ti mun ka kör
mel lett – lát ja el a ma ga -
sabb ve ze tõi be osz tás ból
ere dõ fel ada ta it.
Elõny: pe da gó gus szak -
vizs ga ke re té ben szer zett
in téz mény ve ze tõi szak -
kép zett ség, vgy.

sze rint, va la mint Korm. ren -
de let alap ján. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lés sel, vég -
zett sé get iga zo ló ere de ti ok -
má nyok, vagy azok 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 2 pél dány ban,
„In téz mény ve ze tõi pá lyá zat” 
meg je lö lés sel kell 
be nyúj ta ni.
Az in téz mény fenn tar tói
dön té sen ala pu ló át szer ve zé -
se ese tén a pá lyá za ti 
ki írás vissza von ha tó. 
Pc.: Mis kolc Me gyei Jo gú
Vá ros pol gár mes te re 
f.: tel.: (46) 512-778 

Pécs Me gyei Jo gú Vá ros
Ön kor mány za ta
7621 Pécs,
Szé che nyi tér 1.
Tel.: (72) 533-800
Fax: (72) 212-049

Szé che nyi Ist ván Ál ta lá nos 
Is ko la, Gim ná zi um, Szak -
kö zép is ko la és Sport is ko la
7621 Pécs, 
Ki rály u. 44. 
Igaz ga tó

Bün tet len elõ élet, 
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 szgy.

ÁEI: 2011. nov. 1.
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig
szól.
Pbhi: a KSZK hon lap ján tör -
té nõ köz zé té tel tõl szá mí tott
30 na pon be lül.
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Lf.: az in téz mény te vé -
keny sé ge i nek ter ve zé se,
szer ve zé se, ve ze té se, irá -
nyí tá sa és el len õr zé se a 
ha tá lyos jog sza bá lyok nak
meg fe le lõ en.

Pe hi: a pá lyá zat be nyúj tá si
ha tár ide jé nek le jár tát kö ve tõ
leg fel jebb 90 na pon 
be lül.
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, vég -
zett sé get iga zo ló 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 1 ere de ti és 
2 má so la ti pél dány ban, pos -
tai és elekt ro ni kus úton, zárt
bo rí ték ban, „Pá lyá zat a 
Szé che nyi Ist ván Ál ta lá nos
Is ko la, Gim ná zi um, Szak kö -
zép is ko la és Sport is ko la 
ma ga sabb ve ze tõi/igaz ga tói
be osz tá sá nak el lá tá sá ra”
meg je lö lés sel kell 
be nyúj ta ni.
Pc.: Dr. Pá va Zsolt 
pol gár mes ter
E-ma il:  
hal mosj@ph.pecs.hu
f.: Pécs Me gyei Jo gú Vá ros
Pol gár mes te ri Hi va tal 
Re fe ra tú ra Fõ osz tá lya 
Dr. Hal mos né 
Czi ge lé di Ju dit 
Tel.: (72) 534-143 

Te res ke Köz sé gi 
Ön kor mány zat 
2652 Te res ke, 
Kos suth u. 94. 
Tel.: (35) 359-401

Ál ta lá nos Is ko la és 
Óvo da In teg rá ci ós 
Bá zis in téz mény
2652 Te res ke, 
Kos suth út 94. 
Igaz ga tó 
(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 jog kö rök 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

Fõ is ko lai v., leg alább 5 év 
vgy., fel hasz ná lói szin tû
MS Of fi ce (iro dai al kal -
ma zá sok), va gyon nyi lat -
ko zat-té te li el já rás le foly -
ta tá sa, ma gyar ál lam pol -
gár ság, bün tet len elõ élet. 

ÁEI: 2011. aug. 16.
A meg bí zás 2016. aug. 15-ig 
szól.
Ha tá ro zott ide jû, 2011. 
aug. 16.–2016. aug. 15-ig 
tar tó köz al kal ma zot ti 
jog vi szony.
Pbhi: 2011. jún. 27.
Pe hi: 2011. júl. 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: kép vi se lõ-tes -
tü le ti dön tés a tan tes tü let ál -
lás fog la lá sá nak meg is me ré -
sé vel.
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olyan ügy ben, ame lyet a
jog sza bály vagy az in téz -
mény sza bály za ta nem utal 
más ha tás kö ré be. 

Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint,
il let ve Korm. ren de let alap -
ján és az 1/2011. 
(II. 14.) Kép vi se lõ-tes tü le ti
ren de let ren del ke zé sei az
irány adók. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., b., vég zett sé -
get, szak kép zett sé get iga zo ló 
om., vpr., 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:
245/2011., va la mint a mun -
ka kör meg ne ve zé sét: in téz -
mény ve ze tõ. 
Pc.: Te res ke Köz sé gi 
Ön kor mány zat 
f.: Ur bán Pál pol gár mes ter 

Tel.: (35) 359-234 
www.te res ke.hu

Tó al más Köz ség 
Ön kor mány za ta
2252 Tó al más, 
Fõ tér 1–3.
Tel.: (29) 426-001

Kõ rö si Cso ma Sán dor
Ál ta lá nos Is ko la és
Könyv tár
2252 Tó al más, 
Bé ke u. 27. 
Igaz ga tó 
(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 rendeletében
foglaltakra. 

Fõ is ko lai v., a Kö zokt.tv.
17–18. §-a sze rin ti szak -
irá nyú fel sõ fo kú v., meg -
kez dett vagy el vég 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 gyar 
ál lam pol gár ság, cse lek võ -
ké pes ség, büntetlen
elõélet. 

ÁEI: 2011. júl. 15.
A meg bí zás 2015. júl. 14-ig
szól. 
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.
Pbhi: 2011. jún. 1. 
Pe hi: 2011. jún. 24.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá zók
sze mé lyes meg hall ga tá sa a
kép vi se lõ-tes tü let jú ni u si
ülé sén.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
rész le tes szak mai ön., b.,
vég zett sé get, szak kép zett sé -
get iga zo ló hi te les om., 
szgy. iga zo lá sa, vpr. a szak -
mai hely zet elem zés re épü lõ
fej lesz té si el kép ze lés sel,
nyi lat ko zat a pá lyá zat nyílt
vagy zárt ülé sen tör té nõ 
tár gya lá sá ról, adat vé del mi
nyi lat ko zat.
A pá lyá za tot pos tai úton kell 
be nyúj ta ni.
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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:
1201/2011., va la mint a mun -
ka kör meg ne ve zé sét: is ko la -
igaz ga tó. 
Pc.: Tó al más Köz ség 
Ön kor mány za ta 
f.: Ko vács Mag dol na 
Tel.: 06 (20) 330-7182

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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Két Ta ní tá si Nyel vû 
Ál ta lá nos Is ko la és Óvo da
9223 Be ze nye,
Zrí nyi M. u. 1.
Tel.: (96) 223-043 

Óvo da
9223 Be ze nye,
Ta nács ház u. 4. 
Tag in téz mény-ve ze tõ

Szak irá nyú fõ is ko la, 
hor vát óvo da pe da gó gus,
vagy óvo da pe da gó gus
hor vát kö zép fo kú nyelv -
vizs gá val, leg alább 5 év
óvo da pe da gó gus mun ka -
kör ben szer zett szgy.,
bün tet len elõ élet. 

ÁEI: 2011. szept. 1.
A meg bí zás 2016. aug.
31-ig, 5 év re szól.
Pbhi: a KSZK hon lap ján tör -
té nõ köz zé té tel tõl szá mí tott
30 nap.
Pe hi: a vé le mé nye zé si ha tár -
idõ le jár tát kö ve tõ 2011.
aug. 20.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
fény ké pes szak mai ön., vpr.
a szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lés -
sel, amely il lesz ke dik a kö -
zös igaz ga tá sú in téz mé nyi
struk tú rá ba a ne ve lé si prog -
ram hoz, 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 pos tai úton kell 
be nyúj ta ni.
Pc.: Két Ta ní tá si Nyel vû 
Ál ta lá nos Is ko la és Óvo da
f.: Hi da si Ár pád né igaz ga tó 

Bu da pest Fõ vá ros 
Ön kor mány za ta
1052 Bu da pest,
Vá ros ház u. 9–11. 
Tel.: (1) 327-1141 
Fax: (1) 327-1839

Czó bel Er nõ Kol lé gi um
1149 Bu da pest,
Tá bor nok u. 22.
In téz mény ve ze tõ, 
pe da gó gus mun ka kör ben

Egye te mi szin tû ta ná ri v.,
vagy szo ci ál pe da gó gus,
vagy pe da gó gi ai szak pszi -
cho ló gus, vagy pe da gó gia 
sza kos, vagy ne ve lõ-ta nár 
sza kos v., pe da gó gus
szak vizs ga,  leg alább 5 év 
pe da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy. 

ÁEI: 2011. dec. 29.
A meg bí zás 2016. aug.
15-ig, 5 év re szól.
Pbhi: a KSZK hon lap ján 
kö zöl tek sze rint: 2011.
szept. 15.
Pe hi: 2011. nov. 30.
Jut ta tás: ill., p. Kjt. sze rint és 
az azo nos in téz mény tí pus
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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: leg alább 4 év köz -
ok ta tá si in téz mény ve ze tõi 
gya kor lat, ide gen nyelv tu -
dás (ezt iga zo ló do ku men -
tum).

igaz ga tó i nak il let mé nyé vel
össz hang ban ke rül meg ál la -
pí tás ra.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
leg alább 5 év szgy.-t iga zo ló 
szak mai ön., vpr., amely tar -
tal maz za a szak mai hely zet -
elem zés re épü lõ és a fenn tar -
tói stra té gi ai cé lok meg va ló -
su lá sát cél zó fej lesz té si el -
kép ze lé se ket, az ál lás hely
be töl té sé hez szük sé ges ké pe -
sí tés meg lé tét iga zo ló om.,
b., adat vé del mi nyi lat ko zat.
A pá lyá za tot írás ban, 2 azo -
nos szö ve gû és mel lék le tû
pél dány ban (1 pél dányt nem
kell össze fûz ni), zárt bo rí -
ték ban, „Pá lyá zat” meg je lö -
lés sel kell be nyúj ta ni.
Pc.: Bu da pest Fõ vá ros 
Ön kor mány za ta Fõ pol gár -
mes te ri Hi va tal Köz pon ti
Ügy fél szol gá la ti Iro da
1052 Bu da pest, 
Bár czy u. 1–3.
f.: dr. Kí gyós sy né 
Pri vit zer Györ gyi és 
Ri vasz Gá bor né 
hu mán re fe ren sek
Tel.: (1) 327-1570,
(1) 999-9023 
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja: 2011.
júl. 1.

Szé csény Kis tér ség
Ön kor mány za ta i nak 
Több cé lú Tár su lá sa
3170 Szé csény,
Rá kó czi út 84.
Tel.: (32) 573-265

Szé csény Kis tér ség 
Egy sé ges Pe da gó gi ai
Szak szol gá lat
3170 Szé csény,
Ma gyar út 15. 
In téz mény ve ze tõ, 
pe da gó gus mun ka kör ben 
(tel jes mun ka idõ)

Lf.: fel ada ta kü lö nö sen 
az in téz mény ve ze té se, az
ala pí tó ok irat ban meg ha tá -
ro zott alap fel ada tok el lá tá -
sá nak biz to sí tá sa, a mun -
kál ta tói jog kör gya kor lá sa,

Fõ is ko lai v., lo go pé dia
sza kos gyógy pe da gó gus
szak ké pe sí tés, pe da gó gus
szak vizs ga, lo go pé dus
mun ka kör ben szer zett leg -
alább 5 év szgy., fel hasz -
ná lói szin tû MS Of fi ce, 
B ka te gó ri ás jo go sít vány,
va gyon nyi lat ko zat-té te li
el já rás le foly ta tá sa.
Elõny: vgy., szak szol gá la -
ti in téz mény al kal ma zá sá -
ban szer zett szgy., la kó -
hely Szé csény kis tér ség -
ben.

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: 2011. júl. 20.
Pe hi: 2011. júl. 29. 
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a Kjt. 20/A. § 
(6) be kez dést fi gye lem be 
vé ve a dön tést Szé csény Kis -
tér ség Ön kor mány za ta i nak
Több cé lú Tár su lá sa Tár su lá -
si Ta ná csa hoz za meg. Jut ta -
tás: ill. Kjt. sze rint.
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az in téz mény te vé keny sé gé -
nek ter ve zé se, szer ve zé se,
irá nyí tá sa és el len õr zé se.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
is ko lai vég zett sé get ta nú sí tó
om., rész le tes szak mai ön.,
szgy.-t iga zo ló hi te les ok má -
nyok, pe da gó gi ai szak szol -
gá la ti in téz mény ve ze té sé re
irá nyu ló el kép ze lés, a szak -
mai hely zet elem zés re épü lõ
fej lesz té si el kép ze lés sel, b.,
nyi lat ko zat ar ról, hogy a pá -
lyá zó nem áll fog lal ko zás tól
va ló el til tás bün te tés ha tá lya
alatt, nyi lat ko zat ar ról, hogy
az ál lás be töl té sé nél össze -
fér he tet len sé get ered mé nye -
zõ kö rül mény nem áll fenn,
il let ve azo kat a ki ne ve zés
idõ pont já ig meg szün te ti,
nyi lat ko zat ar ról, hogy si ke -
res pá lyá zat 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 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. 
f.: Ru zsin né Ti lesch Ju dit
köz ok ta tá si re fe rens
Tel.: 06 (30) 520-6995 
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja: 2011.
jún. 10.

Té ti Kis tér ség 
So ko ró al jai 
Ön kor mány za ta i nak 
Több cé lú Tár su lá sa 
9100 Tét, 
Fõ u. 94. 
Tel.: (96) 561-008
Fax: (96) 461-218 

Té ti Kis tér ség Egy sé ges
Pe da gó gi ai Szak szol gá la ti
In téz mény 
9135 Rá ba szent mi hály, 
Bé ke u. 37. 
In téz mény ve ze tõ 
(tel jes mun ka idõ) 

Lf.: a köz ok ta tá si in téz -
mény ve ze tõ je fe le lõs az
in téz mény szak sze rû és
tör vé nyes mû kö dé sé ért, a
költ ség ha té kony gaz dál ko -
dá sért, gya ko rol ja a mun -
kál ta tói jo go kat az in téz -
mény dol go zói fe lett,
és dönt az in téz mény 

Egye te mi v., Ké pe sí té si
kö ve tel mé nyek 4/2010.
OKM ren de let 3. §-a 
alap ján, el sõ meg bí zás
ese tén 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
[Kö zokt.tv. 18. §. a) és 
b) be kez dés alap ján], leg -
alább 5 év szak ké pe sí tés -
nek meg fe le lõ szgy., gya -
kor lott szin tû MS Of fi ce
(iro dai al kal ma zá sok),

ÁEI: 2011. júl. 25. 
A meg bí zás 2016. júl. 24-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. 20. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint,
va la mint a min den kor 
ha tá lyos Ca fe te ria sza bály zat 
ren del ke zé sei az irány adók. 
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 kép zett sé get
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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. 

gya kor lott szin tû In ter ne -
tes al kal ma zá sok, gya kor -
lott szin tû le ve le zõ rend -
sze rek (Lo tus No tes, Out -
lo ok), B ka te gó ri ás jo go -
sít vány, ma gyar ál lam pol -
gár ság, cse lek võ ké pes ség, 
büntetlen elõélet, saját
gépkocsi. 

Elõny: egye te mi szin tû
pszi cho ló gus v., leg alább
1–3 év szak szol gá lat nál
szer zett vgy. 

iga zo ló om., pe da gó gus
szak vizs ga, vagy az zal
egyen ér té kû vizs ga meg lé tét
iga zo ló om., b., adat vé del mi
nyi lat ko zat. 
A pá lyá za tot pos tai úton kell 
be nyúj ta ni.
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban sze -
rep lõ azo no sí tó szá mot:
70-1/2011., va la mint a mun -
ka kör meg ne ve zé sét: in téz -
mény ve ze tõ. 
Pc.: Té ti Kis tér ség 
So ko ró al jai Ön kor mány za-
ta i nak Több cé lú Tár su lá sa 
f.: Tóth Már ta 
www.so ko ro al ja.hu

Pályázati felhívás pedagógus és egyéb álláshelyek betöltésére1

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

Rö vi dí té sek:

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

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

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

Pc: pá lyá zat cím zé se

ill: il let mény

p: pót lék

tp: te rü le ti pót lék

szl: szol gá la ti la kás

szgy: szak mai gya kor lat

v: vég zett ség

étkh: ét ke zé si hoz zá já ru lás

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

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

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
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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
 tematikus 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 ál l
mó dunk ban meg je len tet ni.



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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Ko lozs vár Ut cai Óvo da
1028 Bu da pest,
Ko lozs vár út 15–19. 

Óvo da pe da gó gus
1028 Bu da pest,
Ko lozs vár út 15–19.
(tel jes mun ka idõ, ha tá ro -
zat lan idõ re) 

Óvo da pe da gó gus
1028 Bu da pest,
Má ria re me tei u. 185.
(tel jes mun ka idõ, 
ha tá ro zott idõre) 

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. 

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., ma xi mum: F/3-as
kategória.

ÁEI: 2011. aug. 22.
Pbhi: 2011. jún. 10.
Pe hi: 2011. jún. 20.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.
A pá lyá za tot elekt ro ni kus
úton kell be nyúj ta ni.
E-ma il: 
ovo da.ko lozs var@ecom.hu 

ÁEI: 2011. aug. 22.
A meg bí zás 2013. jún. 26-ig
szól.
Pbhi: 2011. jún. 10.
Pe hi: 2011. jún. 20.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.
A pá lyá za tot elekt ro ni kus
úton kell be nyúj ta ni.
E-ma il: 
ovo da.ko lozs var@ecom.hu 

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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Bé nye-Ká va 
Ál ta lá nos Is ko la
2216 Bé nye,
Fõ út 83–85.
Tel.: (29) 434-125
E-ma il: 
be nye is ko la@fre e ma il.hu

An gol– bár mely sza kos 
ta nár

Fõ is ko lai v. ÁEI: 2011. szept. 1.
Pbhi: a meg je le nés tõl szá mí -
tott 1 hét. 
Pe hi: be nyúj tás tól szá mí tott
2 hét. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, 
szl.: pe da gó gus há zas pár
ese tén le het sé ges. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön. 
Pc.: Bé nye-Ká va Ál ta lá nos
Is ko la
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Két Ta ní tá si Nyel vû 
Ál ta lá nos Is ko la és Óvo da
9223 Be ze nye,
Zrí nyi M. u. 1.
Tel.: (96) 223-043 

Hor vát–test ne ve lés–-rajz
sza kos ta nár
(ha tá ro zat lan idõ re)

Hor vát–test ne ve lé s–é nek
sza kos ta nár
(ha tá ro zat lan idõ re)

Hor vát–test ne ve lés– szá mí -
tás tech ni ka sza kos ta nár
(ha tá ro zat lan idõ re)

Hor vát ta ní tó vagy ta ní tó
kö zép fo kú hor vát nyelv -
vizs gá val
(ha tá ro zott idõ re) 

Fõ is ko lai v. ÁEI: 2011. szept. 1.
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 2011.
aug. 20.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
fény ké pes szak mai ön., vpr.
a szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lés -
sel, amely il lesz ke dik a kö -
zös igaz ga tá sú in téz mé nyi
struk tú rá ba a ne ve lé si prog -
ram hoz, 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 pos tai úton kell 
be nyúj ta ni.
Pc.: Két Ta ní tá si Nyel vû 
Ál ta lá nos Is ko la és Óvo da
f.: Hi da si Ár pád né igaz ga tó

Pest szent lõ rin ci 
Köz gaz da sá gi és
In for ma ti kai 
Szak kö zép is ko la
1184 Bu da pest,
Hen ger sor u. 34.
Tel.: (1) 295-1941 
Fax: (1) 295-1943 

Ének–ze ne– rajz sza kos
ta nár

Egye te mi v. ÁEI: 2011. aug. 15.
A meg bí zás a 2011/2012-es
tan év re szól.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.

Eg res sy Bé ni 
Alap fo kú 
Mû vé szet ok ta tá si 
In téz mény, 
Ze ne mû vé sze ti 
Szak kö zép is ko la és 
Ének Ze nei Gim ná zi um
1211 Bu da pest,
Rá kó czi F. u. 121–123.
Tel.: (1) 276-5774
E-ma il: 
is ko la@eg res sy be ni.hu 

Klasszi kus gi tár ta nár

Szol fézs ta nár 

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

Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint. 
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Csaj ági Re for má tus 
Ál ta lá nos Is ko la
8163 Csaj ág,
Sza bad ság u. 1–3.
Tel./fax: (88) 440-117 

Test ne ve lés–bár mely 
sza kos ta nár
Csaj ági in téz mény egy ség 

An gol–bár mely sza kos
ta nár
Csaj ági in téz mény egy ség

Ma te ma ti ka–fi zi ka sza kos
ta nár
Ba la ton fõ ka já ri 
in téz mény egy ség

Technika–informatika
szakos tanár 

Ba la ton fõ ka já ri
in téz mény egy ség

Fõ is ko lai v. ÁEI: 2011. aug. 15.
Pbhi: 2011. júl. 15.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön.
A pá lyá za tot elekt ro ni kus
úton kell be nyúj ta ni.
E-ma il: 
su li@al tisk-csa jag.sulinet.hu 

Me zõ ko vács há zi 
Csa nád Ve zér 
Ál ta lá nos Is ko la és 
Alap fo kú 
Mû vé szet ok ta tá si
In téz mény
5800 Me zõ ko vács há za,
Ár pád u. 184.
Tel./fax: (68) 381-366 

Fi zi ka sza kos ta nár
(rész mun ka idõs, 
he ti 6 óra) 

Mo dern tánc-ta nár 
(rész mun ka idõs, 
ha tá ro zat lan idõ re)

Szak irá nyú fõ is ko lai v. ÁEI: 2011. aug. 22. 
Bhi: a meg je le nés tõl szá mí -
tott 30 nap. 
Pe hi: a be adást kö ve tõ 
15 nap.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
ön., b., om.
Pc.: Fo dor Ist ván né 
igaz ga tó

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,
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 

Köz gaz dász ta nár 

Né met–bár mely sza kos
ta nár

Tör té ne lem–ké mia sza kos
ta nár 

Egye te mi, fõ is ko lai v. 

Egye te mi v. 

ÁEI: 2011. szept. 1. 
Pbhi: 2011. aug. 5. 
Pe hi: 2011. aug. 16. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, szl.
f.: 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, 
Ne ve lé si Ta nács adó 
és Kol lé gi um 
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Mo so nyi Mi hály 
Ze ne is ko la, 
Alap fo kú 
Mû vé szet ok ta tá si
In téz mény 
9200 Mo son ma gya ró vár, 
Er kel Fe renc u. 12. 
Tel./fax: (96) 576-538 
E-ma il: mmze ne@en ter -
net.hu

He ge dû sza kos ta nár 
(tel jes ál lás)

Fõ is ko lai v. ÁEI: 2011. aug. 16. 
Pbhi: 2011. jún. 15. 
Jut ta tás: étkh., úti költ ség
hoz zá já ru lás. 
A pá lyá za tot pos tai és elekt -
ro ni kus úton kell be nyúj ta ni. 
Pc.: Mo so nyi Mi hály 
Ze ne is ko la

Eöt vös Jó zsef Gim ná zi um
és Kol lé gi u ma
2890 Ta ta, 
Ta no da tér 5. 
Tel.: (34) 587-560 
Fax: (34) 487-844 

An gol–ma te ma ti ka sza kos
ta nár
(ha tá ro zott idõ re)

Bi o ló gia–an gol sza kos 
ta nár
(ha tá ro zott idõ re)

Test ne ve lés sza kos ta nár
(ha tá ro zat lan idõ re) 

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

Egye te mi v. ÁEI: 2011. aug. 16.
Pbhi: a köz zé té tel tõl szá mí -
tott 15 nap. 
Pe hi: a pá lyá zat be nyúj tá sá -
nak ha tár ide jé tõl szá mí tott
15 nap.
Jut ta tás: ill., p. Kjt. sze rint. 

To ka ji Fe renc Gim ná zi um, 
Szak kö zép is ko la és 
Kol lé gi um
3910 To kaj, 
Baj csy-Zs. út 18–20. 
Tel./fax: (47) 352-026, 
(47) 352-236 

Ma te ma ti ka– bár mely 
sza kos ta nár
(tel jes mun ka idõ, 
ha tá ro zott idõ re)

Lf.: Pe da gó gi ai Prog ram
alap ján a 14–18 éves kor -
osz tály ha gyo má nyos és
kom pe ten cia ala pú ok ta -
tás-ne ve lé se, érett sé gi
vizs gá ra va ló fel ké szí tés. 

Egye te mi v., ma te ma ti ka-
bár mely szak, an gol vagy
né met 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, 1 év
alat ti szgy., ta ní tá si gya -
kor lat, gya kor lott szin tû
MS Of fi ce (iro dai al kal -
ma zá sok), bün tet len elõ -
élet. 
Elõny: egye te mi v., ma te -
ma ti ka–test ne ve lés szak.
Elv árt kom pe ten ci ák: ki -
vá ló szin tû szak mai tu dás, 
kom mu ni ká ci ós, kap cso -
lat te rem tõ, szer ve zõ kész -
ség, csa pat mun ka, meg -
bíz ha tó ság, em pá tia.

ÁEI: 2011. szept. 1.
A meg bí zás 2012. jún. 15-ig
szól. 
Pbhi: 2011. júl. 4.
Pe hi: 2011. júl. 6.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za tok
alap ján az igaz ga tó ta nács
dönt az in ter jú ra be hí vot tak
sze mé lyé rõl; az ál lás in ter jún
részt vesz nek a szak mai
mun ka kö zös sé gek 
kép vi se lõi 
és az is ko la ve ze tés tag jai; a
dön tést az elõ ter jesz tés alap -
ján az igaz ga tó ta nács hoz za;
a pá lyá zat ered mé nyé rõl a
pá lyá zók az el bí rá lást kö ve tõ 
8 na pon be lül tá jé koz ta tást
kap nak. 
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Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
vég zett sé get iga zo ló om.,
nyelv vizs ga-bi zo nyít vány
má so la ta, szak mai ön., mo ti -
vá ci ós le vél, b.

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:
K00257/1/2011., va la mint a
mun ka kör meg ne ve zé sét:
ma te ma ti ka– bár mely sza kos
kö zép is ko lai ta nár. 
Pc.: To ka ji Fe renc 
Gim ná zi um, 
Szak kö zép is ko la és 
Kol lé gi um 
f.: dr. Dan kó né 
Pat kó Kor né lia igaz ga tó 
www.tfg.hu 

Bé ke Li ge ti 
Ál ta lá nos Is ko la, 
Spe ci á lis Szak is ko la 
és Egy sé ges 
Gyógy pe da gó gi ai 
Mód szer ta ni In téz mény 
8900 Za la eger szeg, 
Bé ke li ge ti u. 6. 
Tel./fax: (92) 510-888 

Gyógy pe da gó gi ai ta nár 
(ha tá ro zat lan idõ re, tel jes
mun ka idõ) 

Lf.: ta nu lás ban és ér tel mi -
leg aka dá lyo zott ta nu lók
oktatása-nevelése. 

Oli gof rén pe da gó gi ai és
egyéb sza kos gyógy pe da -
gó gi ai ta ná ri v., ma gyar
ál lam pol gár ság, bün tet len
elõ élet, cselekvõképesség. 

ÁEI: 2011. aug. 16. 
Pbhi: 2011. júl. 20. 
Pe hi: 2011. aug. 8. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
om., b., szak mai ön. 
A pá lyá za tot pos tai úton kell 
be nyúj ta ni. 
Pc.: Bé ke Li ge ti Ál ta lá nos
Is ko la, Spe ci á lis Szak is ko la
és Egy sé ges Gyógy pe da gó -
gi ai Módszertani Intézmény 

Boz zay Pál 
Ál ta lá nos Is ko la 
2251 Zán ka, 
Is ko la u. 6. 
Tel.: (87) 468-035 
Fax: (87) 568-103 
E-ma il: boz zay@zanka.hu 

Ma te ma ti ka– né met vagy
ma te ma ti ka– bár mely
sza kos ta nár 
(tel jes mun ka idõ, 
ha tá ro zat lan idõre) 

Szak irá nyú ta ná ri v. 
Elõny: több szak, 
meg bíz ha tó szá mí tó gé pes
is me ret.

ÁEI: 2011. szep tem ber. 
Pró ba idõ: 1 év. 
Pbhi: 2011. júl. 15. 
Pe hi: 2011. aug. 1. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., mo ti vá ci ós 
le vél, om., b., adat vé del mi
nyi lat ko zat. 
Pc.: Hor váth La jos 
igaz ga tó 
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Egyéb ál lás he lyek

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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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,
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 

Lo go pé dus 
Oros há zi in téz mény egy ség 

Kon duk tor–gyógy pe da gó -
gus ta nár 
Oros há zi intézményegység 

Egye te mi, 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. 
f.: 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, Nevelési
Tanácsadó és Kol lé gi um 

Szent pá li Ist ván 
Ke res ke del mi és Ven dég -
lá tó Szak kö zép is ko la és
Szak is ko la 
3532 Mis kolc, 
Her man Ot tó u. 2. 
Tel.: (46) 508-252 
E-ma il: ke -
ri@ker-misk.sulinet.hu 

Ven dég lá tó 
gya kor la ti ok ta tás-ve ze tõ 

Ven dég lá tó üzem gaz dász

Fõ is ko la, ven dég lá tó
üzem gaz dász v., leg alább
10 év ven dég lá tós gya kor -
lat, pe da gó gi ai v., ECDL,
va gyon nyi lat ko zat-té te li
el já rás le foly ta tá sa. 

Fõ is ko lai v.

ÁEI: 2011. aug. 22. 
Pbhi: 2011. aug. 8. 
Pe hi: 2011. aug. 15. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
fény ké pes szak mai ön. 
A pá lyá za tot 1 pél dány ban,
zárt bo rí ték ban, „Pá lyá zat
ven dég lá tó gya kor la ti ok ta -
tás-ve ze tõ ál lás ra” meg je lö -
lés sel kell be nyúj ta ni. 
Pc.: Cse ho vics Jó zsef 
igaz ga tó 

ÁEI: 2011. aug. 22. 
Pbhi: 2011. aug. 8. 
Pe hi: 2011. aug. 15. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
fény ké pes szak mai ön. 
A pá lyá za tot 1 pél dány ban,
zárt bo rí ték ban, „Pá lyá zat
ven dég lá tó üzem gaz dász 
ál lás ra” meg je lö lés sel kell
be nyúj ta ni. 
Pc.: Csehovics Jó zsef
igaz ga tó 
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Sza kács szak ok ta tó

Ke res ke del mi szak ok ta tó 

Fõ is ko lai v., 
sza kács szak ké pe sí tés.

Fõ is ko lai v., ECDL.

ÁEI: 2011. aug. 22. 
Pbhi: 2011. aug. 8. 
Pe hi: 2011. aug. 15.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
fény ké pes szak mai ön.
A pá lyá za tot 1 pél dány ban,
zárt bo rí ték ban, „Pá lyá zat
sza kács szak ok ta tó ál lás ra”
meg je lö lés sel kell 
be nyúj ta ni. 
Pc.: Cse ho vics Jó zsef
igaz ga tó 

ÁEI: 2011. aug. 22. 
Pbhi: 2011. aug. 8. 
Pe hi: 2011. aug. 15. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
fény ké pes szak mai ön. 
A pá lyá za tot 1 pél dány ban,
zárt bo rí ték ban, „Pá lyá zat
ke res ke del mi szak ok ta tó 
ál lás ra” meg je lö lés sel kell
be nyúj ta ni. 
Pc.: Cse ho vics Jó zsef 
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

Tif lo pe da gó gus – ta nu lás -
ban aka dá lyo zot tak pe da -
gó gi á ja sza kos te ra pe u ta 

Fel sõ fo kú is ko lai v., jár -
tas ság a sa já tos ne ve lé si
igé nyû gyer me kek gon do -
zá sá ban, leg alább 3–5 év
szgy. 

Jut ta tás: ill., p. Kjt. sze rint. 

Eöt vös Jó zsef Gim ná zi um
és Kol lé gi u ma 
2890 Ta ta, 
Ta no da tér 5. 
Tel.: (34) 587-560 
Fax: (34) 487-844

Kol lé gi u mi ne ve lõ 
(ha tá ro zott idõ re) 

Egye te mi v. ÁEI: 2011. aug. 16.
Pbhi: a köz zé té tel tõl szá mí -
tott 15 nap. 
Pe hi: a pá lyá zat be nyúj tá sá -
nak ha tár ide jé tõl szá mí tott
15 nap. 
Jut ta tás: ill., p. Kjt. sze rint. 
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  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)
ön: ön élet rajz
vpr: ve ze tõi prog ram
adat vé del mi nyi lat ko zat: hoz zá já ru lás a pá lyá za ti anyag ban fog lalt sze mé lyes ada tok a pá lyá za ti el já rás sal össze füg gõ
ke ze lé sé hez, il let ve be te kin tés re jo go sul tak ál ta li meg is me ré sé hez
Pc: pá lyá zat cím zé se
f: fel vi lá go sí tás
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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Tó al más Köz ség 
Ön kor mány za ta 
2252 Tó al más, 
Fõ tér 1–3. 
Tel.: (29) 426-001 

Mû ve lõ dé si Ház
2252 Tó al más, 
Rá kó czi u. 4. 
In téz mény ve ze tõ 
(tel jes mun ka idõ) 

Lf.: a te le pü lés köz mû ve -
lõ dé si te vé keny sé gé nek, a
köz sé gi ün nep sé gek, fesz -
ti vá lok le bo nyo lí tá sá nak
ko or di ná lá sa. A he lyi ha -
gyo má nyok fel ku ta tá sa,
meg õr zé se, hely tör té ne ti
mú ze um ki ala kí tá sá hoz
anya gok be gyûj té se, a 
he lyi ama tõr kép zõ mû vé-

Fõ is ko lai szin tû köz mû -
ve lõ dé si v., be fe je zett
vagy meg kez dett in téz -
mény ve ze tõi szak kép zett -
ség, leg alább 5 év köz mû -
ve lõ dé si vég zett ség nek
meg fe le lõ mun ka kör ben
szer zett szgy., alap szin tû
MS Of fi ce (iro dai al kal -
ma zá sok), B ka te gó ri ás
jo go sít vány, ma gyar 
ál lam pol gár ság,
cselekvõképesség,
büntetlen elõélet. 

ÁEI: 2011. júl. 16. 
A meg bí zás 2015. júl. 15-ig
szól. 
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony. 
Pbhi: 2011. jún. 16. 
Pe hi: 2011. jún. 24. 
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá zó kat
a kép vi se lõ-tes tü let jú ni u si
ülé sén hall gat ja meg sze mé -
lye sen.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
rész le tes szak mai ön., b.,
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szek fel ku ta tá sa, össze fo -
gá sa, Tó al más köz ség
hely tör té ne té rõl szó ló ki -
ad vány össze ál lí tá sá hoz
adat gyûj tés, he lyi, tér sé gi
ki ál lí tá sok meg szer ve zé se, 
kul tu rá lis ver se nyek szer -
ve zé se, le bo nyo lí tá sa.
Ren dez vé nyek
lebonyolításához
pályázatok elkészítése.

vég zett sé get, szak kép zett sé -
get iga zo ló hi te les om., szgy. 
iga zo lá sa, vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lés sel, 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
szereplõ azonosító számot:
1200/2011., valamint a
munkakör megnevezését:
Mûvelõdési Ház ve ze té se. 
Pc.: Tó al más Köz ség 
Ön kor mány za ta 
f.: Ko vács Mag dol na 
Tel.: 06 (20) 330-7182

A köz löny zá rá sa után ér ke zett köz le mé ny, pá lyá za ti fel hí vá sok

A Nem ze ti Szín ház Non pro fit Zrt. mér le ge és köz hasz nú eed mény ki mu ta tá sa
(2010)

Ada tok E Ft-ban

Sor -
szám

A té tel meg ne ve zé se Elõ zõ év
2009.12.31.

Elõ zõ év(ek)
mó do sí tá sai

Tárgy év
2010.12.31.

a b c d e

01.  A. Be fek te tett esz kö zök (02.+10.+18. sor) 12 888 726 0 12 431 089

02.  I.     IM MA TE RI Á LIS   JA VAK  (03.–09. so rok) 9 600 0 8 246

03.         Ala pí tás-át szer ve zés ak tí vált ér té ke

04.         Kí sér le ti fej lesz tés ak tí vált ér té ke

05.         Va gyon ér té kû jo gok 8 315 7 534

06.         Szel le mi ter mé kek 1 285 712

07.         Üz le ti vagy cé gér ték

08.         Im ma te ri á lis ja vak ra adott elõ le gek

09.         Im ma te ri á lis ja vak ér ték he lyes bí té se
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Ada tok E Ft-ban

Sor -
szám

A té tel meg ne ve zé se Elõ zõ év
2009.12.31.

Elõ zõ év(ek)
mó do sí tá sai

Tárgy év
2010.12.31.

a b c d e

10.  II.    TÁR GYI ESZ KÖ ZÖK (11.–17. so rok) 12 879 126 0 12 422 843

11.         In gat la nok és kap cso ló dó va gyo ni ér té kû jogok 11 023 962 10 958 378

12.         Mû sza ki be ren de zé sek, gé pek, jár mû vek 1 350 786 1 036 642

13.         Egyéb be ren de zé sek, fel sze re lé sek, jár mû vek 488 165 416 651

14.         Te nyész ál la tok

15.         Be ru há zá sok, fel újí tá sok 16 128 11 172

16.         Be ru há zá sok ra adott elõ le gek 85 0

17.         Tár gyi esz kö zök ér ték he lyes bí té se

18.   III. BE FEK TE TETT PÉNZ ÜGYI ESZ KÖ ZÖK
  (19.–25. so rok)

0 0 0

19.        Tar tós ré sze se dés kap csolt vál lal ko zás ban

20.        Tar tó san adott köl csön kap csolt vál lal ko zás ban

21.        Egyéb tar tós ré sze se dés

22.        Tar tó san adott köl csön egyéb ré sze se dé si v.ál ló
       v.-ban

23.        Egyéb tar tó san adott köl csön

24.        Tar tó san hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pír

25.        Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök ér ték he lyes bí té se

Ada tok E Ft-ban

Sor-
szám

A té tel meg ne ve zé se Elõ zõ év
2009.12.31.

Elõ zõ év(ek)
mó do sí tá sai

Tárgy év
2010.12.31.

a b c d e

26.  B. For gó esz kö zök  (27.+34.+40.+45. sor) 173 485 0 89 707

27.   I.  KÉSZ LE TEK  (28.–33. so rok) 10 595 0 11 742

28.        Anya gok 35 31

29.        Be fe je zet len ter me lés és fél kész ter mé kek

30.        Nö ven dék, hí zó- és egyéb ál la tok

31.        Kész ter mé kek

32.        Áruk 10 560 11 711

33.        Kész le tek re adott elõ le gek

34.   II. KÖ VE TE LÉ SEK (35.–39. so rok) 47 890 0 53 303

35.        Kö ve te lé sek áru szál lí tás ból és szol gál ta tá sok ból 
       (ve võk)

7 668 12 254

1688 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 14. szám



Ada tok E Ft-ban

Sor-
szám

A té tel meg ne ve zé se Elõ zõ év
2009.12.31.

Elõ zõ év(ek)
mó do sí tá sai

Tárgy év
2010.12.31.

a b c d e

36.        Kö ve te lé sek kap csolt vál lal ko zás sal szemben

37.        Kö ve te lé sek egyéb ré sze se dé si v.lé võ vál lalk.-al
       szem ben

38.        Vál tó kö ve te lé sek

39.        Egyéb kö ve te lé sek 40 222 41 049

40.  III. ÉR TÉK PA PÍ ROK  (41.–44.so rok) 0 0 0

41.        Ré sze se dés kap csolt vál lal ko zás ban

42.        Egyéb ré sze se dés

43.        Sa ját rész vé nyek, üz let ré szek

44.        For ga tá si cé lú hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ
       ér ték pa pí rok

45.  IV. PÉNZ ESZ KÖ ZÖK (46.–47. so rok) 115 000 0 24 662

46.        Pénz tár, csek kek 2 940 3 413

47.        Bank be té tek 112 060 21 249

48.   C.  Ak tív idõ be li el ha tá ro lá sok (49.–51.so rok) 10 813 0 6 182

49.        Be vé te lek ak tív idõ be li el ha tá ro lá sa 10 265 1 808

50.        Köt sé gek, rá for dí tá sok ak tív idõ be li el ha tá ro lá sa 548 4 374

51.        Ha lasz tott rá for dí tá sok

52.   ESZ KÖ ZÖK (AK TÍ VÁK) ÖSSZE SEN

  (01.+26.+48. SOR)

13 073 024 0 12 526 978

Ada tok E Ft-ban

Sor-
szám

A té tel meg ne ve zé se Elõ zõ év
2009.12.31.

Elõ zõ év(ek)
mó do sí tá sai

Tárgy év
2010.12.31.

a b c d e

53.  D. Sa ját tõ ke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sor) 10 633 867 0 10 383 574

54.       I. JEGY ZETT TÕ KE 13 200 000 13 200 000

55.       54. sor ból: vissza vá sá rolt tu laj do no si ré sze se dés
      név ér té ken

56.       II.  JEGY ZETT, DE MÉG BE NEM FI ZE TETT
      TÕ KE  (–)

57.       III. TÕ KE TAR TA LÉK 1 226 000 1 226 000

58.       IV.  ERED MÉNY TAR TA LÉK –3 802 872 –3 792 133

59.       V.   LE KÖ TÖTT TAR TA LÉK
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Ada tok E Ft-ban

Sor-
szám

A té tel meg ne ve zé se Elõ zõ év
2009.12.31.

Elõ zõ év(ek)
mó do sí tá sai

Tárgy év
2010.12.31.

a b c d e

60.       VI.  ÉR TÉ KE LÉ SI TAR TA LÉK

61.       VII. MÉR LEG SZE RIN TI ERED MÉNY 10 739 –250 293

62.  E. Cél tar ta lé kok (63.–65. so rok) 0 0 0

63.       1. Cél tar ta lék a vár ha tó kö te le zett sé gek re

64.       2. Cél tar ta lék a jö võ be ni költ sé gek re

65.       3. Egyéb cél tar ta lék

66.  F.  Kö te le zett sé gek (67.+71.+80. sor) 181 645 0 172 782

67.       I. HÁT RA SO ROLT KÖ TE LE ZETT SÉ GEK
      (68.–70.sor)

68       Hát ra so rolt kö te le zett sé gek kap csolt v. szem ben

69.       Hát ra so rolt kö te le zett sé gek egyéb ré sze se dé si
      v.lé võ v.sz.

70.       Hát ra so rolt kö te le zett sé gek egyéb gaz dál ko dó val
      szem ben

71.        II.  HOSSZÚ LE JÁ RA TÚ KÖ TE LE ZETT SÉ GEK
       (72.–79.so rok)

5 375 0 5 375

72.      Hosszú le já rat ra ka pott köl csö nök 0

73.      Át vált ha tó köt vé nyek

74.      Tar to zá sok köt vény ki bo csá tás ból

75.      Be ru há zá si és fej lesz té si hi te lek

76.      Egyéb hosszú le já ra tú hi te lek

77.      Tar tós kö te le zett sé gek kap csolt vál lal ko zás sal
     szem ben

78.      Tar tós kö te le zett sé gek egyéb ré sze se dé si v.le võ
     váll.-al sz.

79.      Egyéb hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 5 375 5 375

80  III. RÖ VID LE JÁ RA TÚ KÖ TE LE ZETT SÉ GEK
(81.–89. sorok)

176 270 0 167 407

81.       Rö vid le já ra tú köl csö nök

82.       81.sor ból: az át vál toz tat ha tó köt vé nyek

83.       Rö vid le já ra tú hi te lek

84.       Ve võk tõl ka pott elõ le gek 12 500 0

85.       Kö te le zett sé gek áru szál lí tás ból és szol gál ta tás ból
      (szál lí tók)

41 812 95 861

86.       Vál tó tar to zá sok
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Ada tok E Ft-ban

Sor-
szám

A té tel meg ne ve zé se Elõ zõ év
2009.12.31.

Elõ zõ év(ek)
mó do sí tá sai

Tárgy év
2010.12.31.

a b c d e

87.       Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek kap csolt 
      váll.-al szemben

88.       Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek egyéb r.v.-ban lé võ
      váll.sz.

89.       Egyéb rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 121 958 71 546

90. G. Passzív idõ be li el ha tá ro lá sok (91.–93.so rok) 2 257 512 0 1 970 622

91.       Be vé te lek passzív idõ be li el ha tá ro lá sa 6 745 22 314

92.       Költ sé gek, rá for dí tá sok passzív idõ be li el ha tá ro lá sa 48 847 68

93.       Ha lasz tott be vé te lek 2 201 920 1 948 240

94.  FOR RÁ SOK (PASSZÍ VÁK) ÖSSZE SEN

(53.+62.+66.+90.sor)

13 073 024 0 12 526 978

Köz hasz nú ered mény ki mu ta tás

Ada tok E Ft-ban

Té tel meg ne ve zé se Elõ zõ év
2009.12.31.

Elõ zõ év(ek)
mó do sí tá sai

Tárgy év
2010.12.31.

A. Összes köz hasz nú te vé keny ség be vé te le 0 0 0

1. Köz hasz nú cé lú mû kö dés re ka pott tá mo ga tás

a) ala pí tó tól

b) köz pon ti költ ség ve tés tõl

c) he lyi ön kor mány zat tól

d) egyéb

2. Pá lyá za ti úton el nyert tá mo ga tás

3. Köz hasz nú te vé keny ség bõl szár ma zó be vé tel

4. Tag díj ból szár ma zó be vé tel

5. Ak ti vált sa ját tel je sít mé nyek ér té ke

a) sa ját elõ ál lí tá sú esz kö zök ak ti vált értéke

b) sa ját ter me lé sû kész le tek ál lo mány vál to zá sa

6. Egyéb be vé te lek

7. Pénz ügyi mû ve le tek be vé te lei

8. Rend kí vü li be vé te lek

B. Vál lal ko zá si te vé keny ség be vé te le 0 0 2 159 993

C. Összes be vé tel 0 0 2 159 993
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Té tel meg ne ve zé se Elõ zõ év
2009.12.31.

Elõ zõ év(ek)
mó do sí tá sai

Tárgy év
2010.12.31.

A. Összes köz hasz nú te vé keny ség be vé te le 0 0 0

1. Köz hasz nú cé lú mû kö dés re ka pott tá mo ga tás

D. Köz hasz nú te vé keny ség rá for dí tá sai 0 0 0

1. Anyag jel le gû rá for dí tá sok

2. Sze mé lyi jel le gû rá for dí tá sok

3. Ér ték csök ke né si le írás

4. Egyéb rá for dí tá sok

5. Pénz ügyi mû ve le tek rá for dí tá sai

6. Rend kí vü li rá for dí tá sok

E. Vál la ko zá si te vé keny ség rá for dí tá sai 0 0 2 410 286

1. Anyag jel le gû rá for dí tá sok 821 749

2. Sze mé lyi jel le gû rá for dí tá sok 1 027 039

3. Ér ték csök ke né si le írás 510 480

4. Egyéb rá for dí tá sok 47 707

5. Pénz ügyi mû ve le tek rá for dí tá sai 3 068

6. Rend kí vü li rá for dí tá sok 243

F. Összes rá for dí tás 0 0 2 410 286

G. Adó zás elöt ti vál la ko zá si ered mény 0 0 –250 293

H. Adó fi ze té si kö te le zett ség 0 0 0

I. Tárgy évi vál la ko zá si ered mény 0 0 –250 293

J. Tárgy évi köz hasz nú ered mény 0 0 0

Tá jé koz ta tó ada tok

A. Sze mé lyi jel le gû rá for dí tá sok 0 0 1 027 039

1. Bér költ sé gek 619 476

 – a) meg bí zá si dí jak 23 428

 – b) tisz te let dí jak 0

2. Sze mé lyi jel le gû egyéb ki fi ze té sek 193 105

3. Bér já ru lé kok 214 458

B. Nyúj tott tá mo ga tá sok 0 0 0
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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

Bé nye és Ká va Köz ség
Ön kor mány za tá nak Kép vi -
se lõ-tes tü le te  
2216 Bé nye,  
Fõ u. 74.  
Tel.: (29) 434-234  
Fax: (29) 434-171

Nap kö zi Ott ho nos Óvo da
Óvo da ve ze tõ

Óvo da pe da gó gu si vagy 
5 év pe da gó gus mun ka -
kör ben szer zett szgy., 
pe da gó gus vagy köz ok ta -
tás-ve ze tõi szak vizs ga.
Elõny: in téz mény fenn tar tó 
tár su lás ban mû köd te tett
óvo dá ban történõ
alkalmazás.

ÁEI: 2011. aug. 15.  
Pbhi: 2011. júl. 15.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, va la -
mint Korm. ren de let alap ján.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
vég zett sé get iga zo ló om., b.,
szak mai ön., vpr.  
Pc.: Bé nye és Ká va Köz ség
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te 
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1 2 3 4

Ede lény Vá ros 
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te  
3780 Ede lény,  
Ist ván ki rály út ja 52.  
Tel.: (48) 524-100 
Fax: (48) 524-105

Má tyás Óvo da és Böl csõ de 
3780 Ede lény,  
Má tyás ki rály 7/A.
Óvo da ve ze tõ 
(tel jes mun ka idõ)

Az in téz mény te vé keny sé gi 
kö re: gyer me kek óvo dai és 
böl csõ de ne ve lé se, el lá tá sa. 

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 Szer ve ze ti és
Mû kö dé si Sza bály za tá ban
szá má ra biz to sí tott 
jog kö rö ket.

Ne fe lejcs  Óvo da  
3780 Ede lény,  
Mik lós Gy. u. 3.  
Óvo da ve ze tõ  
(tel jes mun ka idõ)

Az in téz mény te vé keny sé gi 
kö re: gyer me kek óvo dai
ne ve lé se, el lá tá sa.

Óvo da pe da gó gu si v., 
pe da gó gus szak vizs ga,
leg alább 5 év szgy., 
va gyon nyi lat ko zat-té te li
el já rás le foly ta tá sa, bün -
tet len elõ élet.

ÁEI: 2011. szept. 1.  
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig
szól.  
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.  
Pbhi: 2011. júl. 4.  
Pe hi: 2011. aug. 31.  
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a kép vi se -
lõ-tes tü let a vpr-t az or szá gos 
szak ér tõi név jegy zék ben sze -
rep lõ szak ér tõ vel vé le mé -
nyez te ti. A jog sza bály ban
biz to sí tott vé le mény nyil vá ní -
tá si jog gal ren del ke zõ szer -
ve ze tek vé le mé nyé nek be ér -
ke zé se után a pá lyá za to kat 
a Hu mán po li ti kai Bi zott ság
vé le mé nye zi.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lés sel, b., is -
ko lai vég zett sé get, kép zett sé -
get iga zo ló om., adat vé del mi
nyi lat ko zat.  
A pá lyá za tot sze mé lye sen
vagy pos tai úton kell 
be nyúj ta ni.
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban 
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
1504/2011., va la mint a mun -
ka kör meg ne ve zé sét: óvo da -
ve ze tõ (Má tyás).  
A pá lyá zat ki író ja a pá lyá zat
ered mény te len né nyil vá ní tá -
sá nak jo gát fenn tart ja.  
Pc.: Ede lény Vá ros 
Ön kor mány za ta
f.: Vár tás Jó zsef jegy zõ  
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja: 2011.
jún. 4.

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:
1504/2011., va la mint a mun -
ka kör meg ne ve zé sét: óvo da -
ve ze tõ (Ne fe lejcs).
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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 Szer ve ze ti és
Mû kö dé si Sza bály za tá ban
szá má ra biz to sí tott 
jog kö rö ket. 

Mo csa Köz ség 
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te  
2911 Mo csa,  
Hõ sök te re 1.  
Tel./fax: (34) 349-511

2911 Mo csa,  
Csil lag u. 2.  
Óvo da ve ze tõ 
(tel jes mun ka idõ)   

Lf.: az irány adó jog sza bá -
lyok sze rint az in téz mény
szak mai irá nyí tá sa, ve ze té -
se, szak sze rû és tör vé nyes
mû köd te té se. Mun kál ta tói
jog- és fel adat kör el lá tá sa
az in téz mény al kal ma zot tai 
te kin te té ben. Rend sze res
kap cso lat tar tás a fenn tar tó -
val. Az óvo da ve ze tõ fe lel a 
ta ka ré kos gaz dál ko dá sért,
az in téz mény mû kö dé sé ért
és min den na pi éle tét meg -
ha tá ro zó sza bály za tok és
prog ra mok el ké szí té sé ért.

Fõ is ko lai szin tû óvo da pe -
da gó gus szak kép zett ség,
köz ok ta tá si ve ze tõi pe da -
gó gus szak vizs ga, leg -
alább 5 év óvo da pe da gó -
gus mun ka kör ben szer zett
szgy., bün tet len elõ élet,
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
szól.  
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.  
Pbhi: 2011. júl. 15.  
Pe hi: 2011. aug. 19.  
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 Hu mán -
po li ti kai Bi zott ság ja vas la tá -
ra a kép vi se lõ-tes tü let hoz
dön tést.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
vég zett sé get iga zo ló ok má -
nyok, rész le tes szak mai ön.,
b., vpr., adat vé del mi nyi lat -
ko zat.  
A pá lyá za tot sze mé lye sen
vagy pos tai úton, „Óvo da ve -
ze tõ” meg je lö lés sel kell be -
nyúj ta ni.  A kép vi se lõ-tes tü -
let fenn tart ja ma gá nak a jo -
got, hogy a pá lyá za ti el já rást
ered mény te len né nyil vá nít sa.
Pc.: Mo csa Köz ség
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te  
f.: Mars chall Fe renc 
pol gár mes ter

Per bál Köz ség 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te  
2074 Per bál,  
Fõ u. 6.  
Tel.: (26) 570-027  
Fax: (26) 570-029

Mé zes ka lács Óvo da  
2074 Per bál,  
Sza bad ság u. 9.  
Óvo da ve ze tõ 

Óvó nõi mun ka kör be töl té -
sé hez szük sé ges fel sõ fo kú 
szak irá nyú v., leg alább 
5 év óvo da pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy. a Kö zokt.tv. elõ írá -
sa i nak meg fe le lõ en, ma -
gyar ál lam pol gár ság, 
bün tet len elõ élet.
Elõny: né met vagy an gol
nyelv tu dás, köz ok ta tás-ve -
ze tõi ké pe sí tés.

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig,
5 év re szól.  
Pbhi: a meg je le nés tõl szá mí -
tott 30. nap.
Pe hi: a be nyúj tá si ha tár idõ
le jár tát kö ve tõ el sõ tes tü le ti
ülés, de leg ké sõbb 30 nap.
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, is ko lai vég zett sé get
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(egyéb kép zett sé ge ket) iga -
zo ló om., b., va gyon nyi lat ko -
zat-té te li kö te le zett ség vál la -
lá sa, nyi lat ko zat a pá lyá zat
nyílt vagy zárt ülé sen tör té nõ 
tár gya lá sá ról, adat vé del mi
nyi lat ko zat.  
A pá lyá za tot pos tai úton,
„Óvo da ve ze tõi pá lyá zat”
meg je lö lés sel kell be nyúj ta ni.
Pc.: Per bál Köz ség 
Pol gár mes te ri Hi va ta la 

Szeg vár Nagy köz sé gi 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te  
6635 Szeg vár,  
Sza bad ság tér 2.  
Tel./fax: (63) 364-800

Kur ca-par ti Óvo da  
6635 Szeg vár,  
Hu nya di J. u. 25.  
Óvo da ve ze tõ   

Lf.: az in téz mény irá nyí tá -
sa és kép vi se le te a vo nat -
ko zó jog sza bá lyok, bel sõ
sza bály za tok és az ala pí tó
ren del ke zé sei sze rint, az
in téz mény alap te vé keny -
sé gé be tar to zó fel ada tok
ve ze tõi irá nyí tá sa. 
Az ön ál ló an mû kö dõ költ -
ség ve té si szerv ve ze tõ jé -
nek ha tás kö ré be tar to zó
gaz dál ko dá si fel ada tok.

Fel sõ fo kú is ko lai v. és
szak kép zett ség, 10 év 
pe da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy.
Elõny: 5 év vgy.

ÁEI: a pá lyá zat el bí rá lá sát
kö ve tõ nap tól.  
A meg bí zás 5 év re szól.
Pbhi: a KSZK hon lap ján tör -
té nõ köz zé té tel tõl szá mí tott
30 nap.  
Pe hi: leg ké sõbb a ki írás tól
szá mí tott 90 nap.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint +
ma ga sabb vp.  
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 ta nú sí tó 
ok le vél, b.
A pá lyá za tot pos tai úton kell
be nyúj ta ni.  
Pc.: Szeg vár Nagy köz ség
pol gár mes te re

Táp lán szent ke reszt Köz ség 
Ön kor mány za ta  
9761 Táp lán szent ke reszt,
Rá kó czi u. 1.  
Tel.: (94) 577-048

Hét Kas tély Kert je 
Mû vé sze ti Óvo da és 
Böl csõ de  
9761 Táp lán szent ke reszt,
Fõ u. 5/C.
Óvo da ve ze tõ
(tel jes mun ka idõ) 

Lf.: az irány adó jog sza bá -
lyok sze rint.

Fõ is ko la (szak irá nyú 
fel sõ fo kú v., fõ is ko la és 
pe da gó gus szak vizs ga),
szak irá nyú, 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.  
Elõny: vgy. 

ÁEI: 2011. szept. 1.  
A meg bí zás 2016. aug. 31-ig
szól.  
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.  
Pbhi: 2011. aug. 1.  
Pe hi: 2011. aug. 31.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., mo ti vá ci ós le -
vél, az el fo ga dott pe da gó gi ai
prog ra mot ala pul ve võ szak -
mai prog ram, ve ze té si kon -
cep ció, b., is ko lai vég zett sé -
get iga zo ló om., nyi lat ko zat
az elõ írt va gyon nyi lat ko -
zat-té te li kö te le zett ség vál la -
lá sá ról, adat vé del mi nyi lat -
ko zat.
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A pá lyá za tot pos tai úton,
„Óvo da ve ze tõi pá lyá zat”
meg je lö lés sel kell be nyúj ta ni.
Pc.: Táp lán szent ke reszt 
Köz ség pol gár mes te re

Vasszé cseny és Ta na kajd
Köz sé gek Ön kor mány za ti
Kép vi se lõ-tes tü le tei  
9763 Vasszé cseny,  
Pe tõ fi u. 11.  
Tel.: (94) 377-001  
Fax: (94) 577-381 

Tün dér or szág Óvo da  
9763 Vasszé cseny,  
Arany Já nos u. 9.  
Óvo da ve ze tõ

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., 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, pe da gó gus szak -
vizs ga, má sod szor és to -
váb bi al ka lom mal tör té nõ
meg bí zás es tén pe da gó gus 
szak vizs ga ke re té ben szer -
zett in téz mény ve ze tõi
szak kép zett ség, ma gyar
ál lam pol gár ság.

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: 2011. aug. 5.
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, szak -
irá nyú szgy-t iga zo ló do ku -
men tum, is ko lai vég zett sé get 
iga zo ló om., b., nyi lat ko zat
va gyon nyi lat ko zat-té te li kö -
te le zett ség vál la lá sá ról, nyi -
lat ko zat a pá lyá zat nyílt vagy 
zárt ülé sen tör té nõ tár gya lá -
sá ról, adat vé del mi nyi lat ko -
zat.  
A pá lyá za tot írás ban, pa pír -
ala pon kell be nyúj ta ni.  
Pc.: Vasszé cseny és Ta na -
kajd Köz sé gek Ön kor mány -
za ti Képviselõ-testületei

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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Csö köly, Gi ge, 
Ri nya ko vá csi 
Ön kor mány za tok 
Kép vi se lõ-tes tü le tei  
7526 Csö köly,  
Pe tõ fi u. 100.  
Tel.: (82) 721-425  
Fax: (82) 721-995

Csö kö lyi Ál ta lá nos Is ko la
és Nap kö zi Ott ho nos 
Óvo da  
Igaz ga tó

Fel sõ fo kú is ko lai (egye te -
mi vagy fõ is ko lai szin tû)
v., köz ok ta tás-ve ze tõi
szak ké pe sí tés, leg alább 
5 év vagy an nál több évi
szak irá nyú szgy., bün tet -
len elõ élet, va gyon nyi lat -
ko zat-té te li el já rás le foly -
ta tá sa.

ÁEI: 2011. aug. 15.  
A meg bí zás 2016. aug. 15-ig, 
5 év re szól.
Pbhi: a KSZK hon lap ján 
tör té nõ meg je le nés tõl 2011.
aug. 15-ig.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint,
igény sze rint szl.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
b., szak mai ön., ké pe sí tést
iga zo ló om., szgy. iga zo lá -
sa,vpr., adat vé del mi 
nyi lat ko zat.
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:
992/2011.
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A pá lyá za ti el já rás ra vo nat -
ko zó egyéb ren del ke zé se ket
a Korm. ren de let tar tal maz za. 
Pc.: Csö köly, Gi ge, 
Ri nya ko vá csi 
Ön kor mány za tok 
Kép vi se lõ-tes tü le tei 

Ede lény Vá ros 
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te  
3780 Ede lény,  
Ist ván ki rály út ja 52.  
Tel.: (48) 524-100 
Fax: (48) 524-105

Bor so di Ál ta lá nos Is ko la
3780 Ede lény,  
Bor so di út 150. 
Igaz ga tó
(tel jes mun ka idõ)

Az in téz mény te vé keny sé gi 
kö re: ál ta lá nos is ko lai ta -
nu lók nap pa li rend sze rû
ne ve lé se, ok ta tá sa.   

Lf.: az in téz mény ve ze té -
séhez, 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 Szer ve ze ti és 
Mû kö dé si Sza bály za tá ban
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., 
pe da gó gus szak vizs ga,
leg alább 5 év szgy., va -
gyon nyi lat ko zat-té te li el -
já rás le foly ta tá sa, bün tet -
len elõ élet.

ÁEI: 2011. szept. 1.  
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig
szól.
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.
Pbhi: 2011. júl. 4.
Pe hi: 2011. aug. 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a kép vi se lõ-
tes tü let a vpr.-t az or szá gos
szak ér tõi név jegy zék ben 
sze rep lõ szak ér tõ vel vé le mé -
nyez te ti. A jog sza bály ban
biz to sí tott vé le mény nyil vá ní -
tá si jog gal ren del ke zõ szer -
ve ze tek vé le mé nyé nek be ér -
ke zé se után a pá lyá za to kat 
a Hu mán po li ti kai Bi zott ság
vé le mé nye zi.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lés sel, b., is -
ko lai vég zett sé get, kép zett sé -
get iga zo ló om., adat vé del mi
nyi lat ko zat.
A pá lyá za tot sze mé lye sen
vagy pos tai úton kell 
be nyúj ta ni.
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban 
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
1504/2011., va la mint a 
mun ka kör meg ne ve zé sét: 
igaz ga tó.
A pá lyá zat ki író ja a pá lyá zat
ered mény te len né nyil vá ní tá -
sá nak jo gát fenn tart ja.
Pc.: Ede lény Vá ros 
Ön kor mány za ta
f.: Vár tás Jó zsef jegy zõ  
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja: 2011.
jún. 4.
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Ci rák, Kis fa lud, Mi hály fi
és Va dos fa Köz sé gek 
Ön kor mány za ta i nak 
Kép vi se lõ-tes tü le tei  
9342 Mi hály fi,  
Kis fa lu di u. 7.  
Tel.: (96) 253-554

Mi hály fi Mik ro köz pon tú
Ál ta lá nos Is ko la és Óvo da
9342 Mi hály fi, 
Ár pád u. 2.
Igaz ga tó

A Kö zokt.tv. 17. § 
(1)–(2) 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, 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 ké -
pe sí tés, leg alább 5 év pe -
da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy., bün tet len
elõ élet, ma gyar ál lam pol -
gár ság.

ÁEI: 2011. szept. 1.  
A meg bí zás 2016. aug. 31-ig
szól.
Pbhi: a KSZK hon lap ján tör -
té nõ köz zé té tel tõl szá mí tott
30. nap.
Pe hi: 2011. aug. 31.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, 
vp.: 200%-os, étkh.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vég zett sé get
iga zo ló om., vpr., b., 
adat vé del mi nyi lat ko zat.
Pc.: Csi tei Gá bor 
Mi hály fi Köz ség 
pol gár mes te re  
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja: 2011.
júl. 4.

Szeg vár Nagy köz sé gi 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te
6635 Szeg vár,
Sza bad ság tér 2.
Tel./fax: (63) 364-800

For ray Má té 
Ál ta lá nos Is ko la és 
Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si 
In téz mény  
6635 Szeg vár,  
Temp lom u. 2.  
Igaz ga tó   

Lf.: az in téz mény irá nyí tá -
sa és kép vi se le te a vo nat -
ko zó jog sza bá lyok, bel sõ
sza bály za tok és az ala pí tó
ren del ke zé sei sze rint, az
in téz mény alap te vé keny sé -
gé be tar to zó fel ada tok ve -
ze tõi irá nyí tá sa. 
Az ön ál ló an mû kö dõ költ -
ség ve té si szerv ve ze tõ jé -
nek ha tás kö ré be tar to zó
gaz dál ko dá si fel ada tok.

Fel sõ fo kú is ko lai v. és
szak kép zett ség, 10 év 
pe da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy.  
Elõny: 5 év vgy.

ÁEI: a pá lyá zat el bí rá lá sát
kö ve tõ nap tól.  
A meg bí zás 5 év re szól.
Pbhi: a KSZK hon lap ján tör -
té nõ köz zé té tel tõl szá mí tott
30 nap.
Pe hi: leg ké sõbb a ki írás tól
szá mí tott 90 nap.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint +
ma ga sabb vp.
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 ta nú sí tó ok le -
vél, b.
A pá lyá za tot pos tai úton kell
be nyúj ta ni.
Pc.: Szeg vár Nagy köz ség
pol gár mes te re 

Fej ér Me gye Köz gyû lé se
8000 Szé kes fe hér vár, 
Szent Ist ván tér 9.
Tel.: (22) 522-521  
Fax: (22) 340-973

Fej ér Me gyei 
Ön kor mány zat  
Vaj da Já nos Gim ná zi u ma
és Szak kö zép is ko lá ja
2060 Bics ke,  
Kos suth tér 3.  
Igaz ga tó

Egye te men szer zett ta ná ri, 
vagy a kép zés szak irá nyá -
nak meg fe le lõ egye te mi és 
pe da gó gi ai v., pe da gó gus
szak vizs ga, leg alább 5 év
szgy., bün tet len elõ élet.
Elõny: gim ná zi u mi 
ta nu lók ne ve lé sét, ok ta tá -
sát el lá tó in téz mény ben
szer zett vgy.

A meg bí zás 5 év re szól.
Pbhi: a KSZK hon lap ján tör -
té nõ köz zé té tel tõl szá mí tott
30 nap.
Pe hi: a pá lyá za ti ha tár idõ le -
jár tát kö ve tõ 60 na pon be lül. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, va la -
mint Korm. ren de let alap ján,
szl. nincs. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: a 
pá lyá zó sze mé lyi ada ta it is
tar tal ma zó szak mai ön., is ko -
lai vég zett sé get ta nú sí tó hi te -
les om., b., vpr., rész le tes
szak mai el kép ze lés, szgy.
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iga zo lá sa, nyi lat ko zat a 
pá lyá zat nyílt vagy zárt 
ülé sen tör té nõ tár gya lá sá ról,
adat vé del mi nyi lat ko zat.  
A pá lyá za tot 1 db nyom ta tott 
for má tum ban és ere de ti pél -
dány ban, ki zá ró lag pos tai
úton, zárt bo rí ték ban, „Igaz -
ga tói pá lyá zat” meg je lö lés sel 
kell be nyúj ta ni.  
Pc.: Fej ér Me gyei Köz gyû lés 
el nö ke  
f.: Fej ér Me gyei 
Ön kor mány zat 
Ön kor mány za ti és 
In téz mény-igaz ga tá si 
Fõ osz tá lya  
Tel.: (22) 522-526  
Fax: (22) 312-144 

Zir ci Cisz ter ci Apát ság
8420 Zirc,  
Rá kó czi tér 1.  
Tel.: (88) 593-641  
Fax: (88) 593-830  
E-ma il: hi va tal@ocist.hu

Gár do nyi Gé za Cisz ter ci
Gim ná zi um, Szak kö zép is -
ko la és Kol lé gi um  
3300 Eger,  
Csí ky Sán dor u. 1.  
Tel.: (36) 511-240  
Fax: (36) 511-255  
Igaz ga tó 
(tel jes mun ka idõ)

Lf.: az in téz mény te vé -
keny sé gé nek irá nyí tá sa,
mû kö dé sé nek ko or di ná lá -
sa, kü lö nös te kin tet tel a
Kö zokt.tv.-ben, az MKM
ren de let ben, va la mint
egyéb ha tá lyos jog sza bá -
lyok ban, az ala pí tó ok irat -
ban, to váb bá a fenn tar tó
út mu ta tá sa i ban fog lal tak ra, 
il let ve ta ka ré kos 
gaz dál ko dás.

Egye te mi szin tû ta ná ri v.,
köz ok ta tá si ve ze tõi
v./szak vizs ga, pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett 
leg alább 10 év szgy., 
leg alább 4 év ok ta tá si vgy. 
(ele get tesz: igaz ga tó he -
lyet tes/osz tály fõ nök), 
leg alább egy ide gen nyelv
is me re te tár gya ló ké pes
szin ten, bün tet len elõ élet,
va gyon nyi lat ko zat-té te li
el já rás le foly ta tá sa, 
Win dows, MS Of fi ce fel -
hasz ná lói szin tû is me re te.
Elõny: sze re pel a köz ok ta -
tá si szak ér tõi név jegy zék -
ben, má so dik ide gen nyelv 
is me re te, ECDL vizs gák,
gép jár mû ve ze tõi en ge -
dély, el kö te le zõ dés a 
ke resz tény vi lág né zet 
mel lett.

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A meg bí zás 2014. júl. 31-ig,
3 év re szól.  
Pró ba idõ: 3 hó nap.  
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.  
Pbhi: 2011. júl. 22.  
Pe hi: 2011. júl. 29.  
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za to kat 
a fenn tar tó bí rál ja el.  
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, ta ka ré -
kos gaz dál ko dás ra irá nyu ló
el kép ze lé sek le írá sa, az
egyéb el vá rá sok nak tör té nõ
meg fe le lõ sé get, vég zett sé get
és egyéb kép zett sé get iga zo ló
hi te les om., nyi lat ko zat va -
gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le -
zett ség vál la lá sá ról, adat vé -
del mi nyi lat ko zat.  
A pá lyá za tot pos tai vagy
elekt ro ni kus úton, a pá lyá zat
meg ne ve zé sé nek fel tün te té -
sé vel kell be nyúj ta ni.
Pc.: Zir ci Cisz ter ci Apát ság 
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Egyéb ve ze tõ

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

1 2 3 4

Bán hi dai Szlo vák 
Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si
Köz pont  
2800 Ta ta bá nya,  
Jó kai u. 62. 
Tel.: (34) 309-012 
Fax: (34) 311-352

Bán hi dai Szlo vák ÁMK
Pus kin Mû ve lõ dé si Há za
2800 Ta ta bá nya,  
Kos suth L. u.  
In téz mény egy ség-ve ze tõ 

Az in téz mény egy ség 
ve ze té sé hez meg fe le lõ v. 
a Kö zokt.tv. 33. §-ának
(6) be kez dé sé ben és 
(13) be kez dé sé ben fog lal -
tak nak meg fe le lõ en, a Kjt. 
vég re haj tá sá ról a mû vé -
sze ti, köz mû ve lõ dé si, köz -
gyûj te mé nyi te rü le ten fog -
lal koz ta tot tak ra a
150/1992. (XI. 20.) Korm. 
ren de let 6/A. §-a ad el iga -
zí tást, 1/2000. (I. 4.)
NKÖM ren de let, leg alább
5 év szgy., bün tet len elõ -
élet, fel hasz ná lói szin tû
szá mí tó gé pes is me re tek.
Elõny: szlo vák nyelv-
tu dás.

ÁEI: 2011. szept. 1.  
A meg bí zás 2016. jún. 30-ig, 
5 év re szól.  
Pbhi: 2011. júl. 31.  
Pe hi: 2011. aug. 15.  
Jut ta tás: ill., vp. Kjt. sze rint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
is ko lai vég zett sé get ta nú sí tó
om., b., szak mai ön., vpr.,
fej lesz té si el kép ze lé sek, va -
gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le -
zett sé get vál la ló nyi lat ko zat,
adat vé del mi nyi lat ko zat.  
A pá lyá za tot 3 nyom ta tott
pél dány ban és 1 elekt ro ni kus 
pél dány ban (CD vagy 
flop py) kell be nyúj ta ni.  
Pc.: Bán hi dai Szlo vák 
Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si 
Köz pont igaz ga tó ja 

Bu da pest Fõ vá ros 
VIII. Ke rü let 
Jó zsef vá ro si 
Ön kor mány zat  
1082 Bu da pest,  
Ba ross u. 63–67.  
Tel.: (1) 459-2212  
Fax: (1) 313-6696 

La ka tos Meny hért 
Jó zsef vá ro si Ál ta lá nos 
Mû ve lõ dé si Köz pont  
1086 Bu da pest,  
Ede lé nyi u. 6–8.  
In téz mény ve ze tõ

Pe da gó gus mun ka kör 
be töl té sé hez szük sé ges
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.
Elõny: in téz mény ve ze tõi
szak kép zett ség.

ÁEI: 2011. okt. 1.  
A meg bí zás 2017. júl. 31-ig
szól.  
Pbhi: a KSZK hon lap ján tör -
té nõ köz zé té tel tõl szá mí tott
30 nap.  
Pe hi: a pá lyá zat be nyúj tá si
ha tár ide jé tõl szá mí tott 
90 nap.  
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. 
A pá lyá zat ban ki e mel ten je -
len jen meg a ke rü let jel le gé -
hez iga zo dó pe da gó gi ai kon -
cep ció és az in téz mény me -
ne dzse lé sé re irá nyu ló ve ze tõi 
el kép ze lés.  
A pá lyá za tot 2 pél dány ban,
írás ban kell be nyúj ta ni.  
Pc., f.: Jó zsef vá ro si Ön kor -
mány zat Pol gár mes te ri Hi va -
tal Hu mán szol gál ta tá si Ügy -
osz tály, Ok ta tá si és Kul tu rá -
lis Iro da  
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja: 2011.
jún. 30.
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Cser ke szõ lõ Köz ség 
Ön kor mány za ta 
5465 Cser ke szõ lõ,  
Köz tár sa ság tér 1.  
Tel.: (56) 568-457  
Fax: (56) 568-462 

Pe tõ fi Sán dor Ál ta lá nos
Mû ve lõ dé si Köz pont  
5465 Cser ke szõ lõ,  
Ady End re u. 1. 
In téz mény ve ze tõ 
(tel jes mun ka idõ) 

Lf.: ve ze ti és irá nyít ja a
Pe tõ fi Sán dor Ál ta lá nos
Mû ve lõ dé si Köz pon tot, 
e fel ada tán be lül az ala pí tó
ok irat nak meg fe le lõ en az
in téz mény egy sé ge it: Cser -
ke szõ lõ – Ál ta lá nos Is ko la, 
Óvo da, Böl csõ de, Könyv -
tár, Ti sza sas – Ál ta lá nos
Is ko la, Óvo da, Sze le vény – 
Ál ta lá nos Is ko la, Ti sza-
ino ka – Óvo da. 
Fe lel az in téz mény szak -
sze rû, ha té kony és tör vé -
nyes mû kö dé sé ért, a ta ka -
ré kos gaz dál ko dá sért, 
biz to sít ja az in téz mény
mû kö dé sé hez szük sé ges
sze mé lyi és tár gyi 
fel té te le ket.

Fõ is ko la, szak irá nyú fel -
sõ fo kú is ko lai v. és szak -
kép zett ség, pe da gó gus
szak vizs ga, má sod szor 
és to váb bi al ka lom mal tör -
té nõ meg bí zás ese tén a pe -
da gó gus szak vizs ga ke re -
té ben szer zett in téz mény -
ve ze tõi szak kép zett ség,
va gyon nyi lat ko zat-té te li
el já rás le foly ta tá sa, szak -
irá nyú, leg alább 5 év
szgy., leg alább 5 év pe da -
gó gus mun ka kör ben szer -
zett szgy., a Kö zokt.tv. 
18. § (1) be kez dés d)
pont ja sze rint az in téz -
mény ve ze tõi meg bí zás
fel té te le a ne ve lé si- ok ta -
tá si in téz mény ben 
pe da gó gus mun ka kör ben
fenn ál ló, ha tá ro zat lan idõ -
re szó ló al kal ma zás, il let -
ve a meg bí zás sal egy ide -
jû leg pe da gó gus mun ka -
kör ben tör té nõ, ha tá ro zat -
lan idõ re szó ló al kal ma -
zás, ma gyar ál lam pol gár -
ság, bün tet len elõ élet, 
cse lek võ ké pes ség.  
Elõny: ne ve lé si-ok ta tá si
in téz mény ben szer zett
vgy., köz ok ta tás-ve ze tõi
szak vizs ga, leg alább 10 év 
pe da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy., ide gen -
nyelv-tu dás, szá mí tó gé pes
is me ret.

ÁEI: 2011. aug. 8.  
A meg bí zás 2016. aug. 7-ig
szól.  
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.  
Pbhi: 2011. júl. 6.  
Pe hi: 2011. aug. 5.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, 
va la mint a bel sõ sza bály za -
tok ren del ke zé sei az irány -
adók.  
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, tan fo lyam el vég zé sét
iga zo ló om., 30 nap nál nem
ré geb bi 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 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:
734/2011., va la mint a mun -
ka kör meg ne ve zé sét: ál ta lá -
nos mû ve lõ dé si köz pont
igaz ga tó.
Pc.: Cser ke szõ lõ Köz ség 
Ön kor mány za ta  
f.: Szo ko lai La jos 
pol gár mes ter  
Tel.: (56) 568-451

Gel lén há za, Gom bos szeg,
Ibor fia, Lic kó va da mos,
Nagy len gyel, Or mánd lak,
Pet ri ke resz túr és Szent koz -
ma domb ja Köz sé gek 
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te  
8981 Gel lén há za,  
Kos suth u. 2.  
Tel./fax: (92) 566-027 

Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si
Köz pont  
8981 Gel lén há za,  
Var ga Gá bor u. 1. 
In téz mény ve ze tõ 

Lf.: az ÁMK igaz ga tó egy -
ide jû leg el lát ja az ál ta lá nos 
is ko la in téz mény egy -
ség-ve ze tõi fel ada ta it is.  

Szak irá nyú fel sõ fo kú is -
ko lai v., leg alább 5 év
szgy., pe da gó gus szak -
vizs ga.  
Elõny: köz ok ta tá si in téz -
mény ben szer zett vgy.

ÁEI: 2011. szept. 1.  
A meg bí zás 2016. aug. 31-ig, 
5 év re szól.  
Pbhi: az Ok ta tá si és Kul tu rá -
lis Köz löny ben tör té nõ meg -
je le nést kö ve tõ 30 nap.  
Pe hi: a vé le mé nye zé si ha tár -
idõ le jár tát kö ve tõ 30 na pon
be lül, ill. az azt kö ve tõ el sõ
tes tü le ti ülés.  
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., 
hi te les om.  
Pc.: Gel lén há za Köz ség 
pol gár mes te re 
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Me csek ná dasd 
Ön kor mány za ta  
7695 Me csek ná dasd,  
Fel sza ba du lás u. 2/1. 
Tel.: (72) 563-100  
Fax: (72) 463-047

Liszt Fe renc Ál ta lá nos 
Mû ve lõ dé si Köz pont  
In téz mény 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., 
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 szgy.
Elõny: ide gen nyelv is me -
re te, fel hasz ná lói szin tû
szá mí tás tech ni kai 
is me re tek.

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A meg bí zás 2016. aug. 1-jéig 
szól.  
Pbhi: 2011. júl. 21.  
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a be nyúj tott
pá lyá za to kat az érin tett ön -
kor mány za tok te rü le tén mû -
kö dõ né met ki sebb sé gi ön -
kor mány za tok vé le mé nye zik, 
a ki ne ve zés rõl Me csek ná -
dasd, Ó fa lu, Ó bá nya, Er dõs -
mecs ke, Lo vász he tény, Apát -
va rasd Köz sé gek ön kor -
mány za ta dönt.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: a 
me csek ná das di Liszt Fe renc
ÁMK szak mai prog ram já hoz 
il lesz ke dõ vpr., szak mai ön.,
b., vég zett sé get és szgy-t iga -
zo ló om., nyi lat ko zat a pá -
lyá zat nyílt vagy zárt ülé sen
tör té nõ tár gya lá sá ról, adat vé -
del mi nyi lat ko zat.  
A pá lyá za tot pos tai úton,
„Me csek ná das di Liszt Fe renc 
ÁMK ve ze tõi pá lyá zat” meg -
je lö lés sel kell be nyúj ta ni.
Pc.: Dr. Wekler Fe renc 
pol gár mes ter

Ugod Köz ség 
Ön kor mány za ta 
8564 Ugod,  
Kos suth u. 32.  
Tel.: (89) 353-313 

Kö zös Fenn tar tá sú 
Ugo di Ál ta lá nos 
Mû ve lõ dé si Köz pont  
8564 Ugod,  
Pe tõ fi u. 53. 
In téz mény ve ze tõ
(tel jes mun ka idõ)

Lf.: ve ze ti és irá nyít ja a
Kö zös Fenn tar tá sú Ugo di
Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si
Köz pon tot, e fel ada tán 
be lül az ala pí tó ok irat nak
meg fe le lõ en az in téz mény -
egy sé ge it: Kö zös Fenn tar -
tá sú Ugo di Ál ta lá nos 
Mû ve lõ dé si Köz pont 
Né met Nem ze ti sé gi 
Ál ta lá nos Is ko lá ja, 
Kö zös Fenn tar tá sú 
Ugo di Ál ta lá nos 
Mû ve lõ dé si Köz pont 
Mû ve lõ dé si Ott ho na, 

Fõ is ko la, szak irá nyú fel -
sõ fo kú is ko lai v. és szak -
kép zett ség, pe da gó gus
szak vizs ga, má sod szor és
to váb bi al ka lom mal tör té -
nõ meg bí zás ese tén a pe -
da gó gus szak vizs ga ke re -
té ben szer zett in téz mény -
ve ze tõi szak kép zett ség,
va gyon nyi lat ko zat-té te li
el já rás le foly ta tá sa, szak -
irá nyú, leg alább 5 év
szgy., leg alább 5 év pe da -
gó gus mun ka kör ben szer -
zett szgy., a Kö zokt.tv. 
18. § (1) be kez dés 
d) pont ja sze rint az in téz -
mény ve ze tõi meg bí zás
fel té te le 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

ÁEI: 2011. aug. 16.  
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. júl. 15.  
Pe hi: 2011. aug. 8.  
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a jog sza bály -
ban fog lal 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., is ko lai 
vég zett sé get, szak kép zett sé -
get, tan fo lyam el vég zé sét
iga zo ló om., 30 nap nál nem
ré geb bi 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.
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Kö zös Fenn tar tá sú Ugo di
Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si
Köz pont Né met Nem ze ti -
sé gi Ál ta lá nos Is ko la
Adász te ve li Tag in téz mé -
nye,  Kö zös Fenn tar tá sú
Ugo di Ál ta lá nos Mû ve lõ -
dé si Köz pont Né met Nem -
ze ti sé gi Ál ta lá nos Is ko la
Ho mok bö dö gei Tag in téz -
mé nye.  
Fe lel az in téz mény szak -
sze rû, ha té kony és tör vé -
nyes mû kö dé sé ért, a ta ka -
ré kos gaz dál ko dá sért, biz -
to sít ja az in téz mény mû kö -
dé sé hez szük sé ges sze mé -
lyi és tár gyi fel té te le ket.

egy ide jû leg pe da gó gus
mun ka kör ben tör té nõ, ha -
tá ro zat lan idõ re szó ló al -
kal ma zás, ma gyar ál lam -
pol gár ság, bün tet len elõ -
élet, cse lek võ ké pes ség.
Elõny: ne ve lé si-ok ta tá si
in téz mény ben szer zett
vgy., köz ok ta tás-ve ze tõi
szak vizs ga, leg alább 
10 év pe da gó gus mun ka -
kör ben szer zett szgy., ide -
gen nyelv tu dás, szá mí tó -
gé pes is me ret, né met nem -
ze ti sé gi szak irá nyú fel sõ -
fo kú v.

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:
695/2011., va la mint a mun -
ka kör meg ne ve zé sét: ál ta lá -
nos mû ve lõ dé si köz pont
igaz ga tó.  
Pc.: Ugod Köz ség
Ön kor mány za ta  
f.: Vö rös Ti bor pol gár mes ter
www.ugod.hu, www.ba kony -
szucs.hu,  www.ba kony kop -
pany.hu,  www.adasz te -
vel.hu,  www.ho mok bo do -
ge.hu,  www.nagy te vel.hu  
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja: 2011.
jún. 20. 

Pályázati felhívás pedagógus és egyéb álláshelyek betöltésére1

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

Rö vi dí té sek:

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

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

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

Pc: pá lyá zat cím zé se

ill: il let mény

p: pót lék

tp: te rü le ti pót lék

szl: szol gá la ti la kás

szgy: szak mai gya kor lat

v: vég zett ség

étkh: ét ke zé si hoz zá já ru lás

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

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

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
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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

1 2 3 4

Csi ri-Bi ri Óvo da  
2135 Csö rög,  
Kos suth u. 21.

2 fõ óvo da pe da gó gus  
(tel jes mun ka idõ, 
ha tá ro zat lan idõ re)   

Lf.: óvo da pe da gó gu si 
te vé keny ég, il let ve az ez zel 
já ró ad mi niszt ra tív fel ada -
tok jog sza bály ban elõ írt
tel jes kö rû el lá tá sa.

Fel sõ fo kú is ko lai v., fõ is -
ko lai szin tû óvo da pe da gó -
gu si v., leg alább 1–3 év
óvo da pe da gó gus mun ka -
kör ben szer zett szgy.

ÁEI: 2011. szept. 1.  
Pbhi: 2011. júl. 29. 
Pe hi: 2011. aug. 15.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
ön., is ko lai vég zett sé get iga -
zo ló om., 30 nap nál nem ré -
geb bi b.  
A pá lyá za tot sze mé lye sen,
pos tai vagy elekt ro ni kus úton 
kell be nyúj ta ni.  
Pc., f.: Nagy há zi Ju dit 
óvo da ve ze tõ  
E-ma il: 
cso rog.ovi@gma il.com
Tel.: 06 (30) 466-2115  
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja: 2011.
jún. 13.

Ke re csend, Dem jén, 
Eger sza lók, Eger szó lát
Nap kö zi Ottho nos Óvo da
Ke re csen di szék hely óvo da 
3396 Ke re csend,  
Arany J. u. 2.

Óvo da pe da gó gus  
(ha tá ro zat lan idõ re)   

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 tör té nõ
meg je le nést kö ve tõ 30 na pon 
be lül.
Pe hi: leg ké sõbb 2011. aug.
15-ig.  
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, a ké -
pe sí té si elõ írá sok iga zo lá sá ra 
az is ko lai vég zett sé get ta nú -
sí tó 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.: Ke re csend, Dem jén,
Eger sza lók, Eger szó lát 
Nap kö zi Ott ho nos Óvo da 
Ke re csen di szék hely óvo da
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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

Krú dy Gyu la 
Ál ta lá nos Is ko la  
1037 Bu da pest,  
Gyógy szer gyár u. 22–24.
Tel.: (1) 250-2724  
Fax: (1) 454-1718 
E-ma il:
gyogy-a@kszki.obu da.hu

Ma te ma ti ka–an gol sza kos
ta nár   
Lf.: 5–8. év fo lya mon 
ma te ma ti ka és an gol órák
meg tar tá sa. 

Ma te ma ti ka– an gol sza kos
ta ná ri v.

Pbhi: 2011. júl. 13.  
Pe hi: 2011. júl. 30. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
ké pe sí tést iga zo ló ok irat,
fény ké pes szak mai ön., 
mo ti vá ci ós le vél, b.  
Pc.: Ve res Sán dor 
fel sõs igaz ga tó he lyet tes

Po gány Fri gyes 
Két Ta ní tá si Nyel vû 
Épí té sze ti, In for ma ti kai
Szak kö zép is ko la és 
Gim ná zi um  
1183 Bu da pest,  
Thö köly u. 11. 
Tel.: (1) 290-7110 
Fax: 290-8222 

In for ma ti ka– bár mely sza -
kos ta nár
(tel jes ál lás, ha tá ro zat lan
idõ re)

Egye te mi v. ÁEI: 2011./12.tan év re.

Koch Va lé ria Kö zép is ko la, 
Ál ta lá nos Is ko la, Óvo da és
Kol lé gi um  
7624 Pécs,  
Ti borc u. 28/1.  
Tel.: (72) 514-195  
Fax: (72) 514-194  
E-ma il: 
iro da@dus.su li net.hu

Ma te ma ti ka– né met sza kos
ta nár vagy ma te ma ti ka
szak + fel sõ fo kú né met
nyelv vizs ga  
(ha tá ro zott idõ re)

Egye te mi v. ÁEI: 2011. aug. 16.  
Pbhi: 2011. júl. 15.  
Pe hi: 2011. aug. 1.  
Pc.: Eng len der né 
Hock Ibo lya igaz ga tó

Szol nok Vá ros Pe da gó gi ai
Szak szol gá lat  
5000 Szol nok,  
Vá ros ma jor út 65/A  
Tel.: (56) 420-828
Tel./fax: (56) 421-113
E-ma il: in fo@szol nok-ped -
szak szo.hu

Gyógy pe da gó gus Szak irá nyú fõ is ko lai v.
Elõny: szak szol gá la ti
mun ká ban szer zett 
ta pasz ta lat, szak irá nyú
szak vizs ga.

ÁEI: 2011. aug. 15. 
Pbhi: 2011. júl. 15.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
is ko lai vég zett sé get iga zo ló
om., szak mai ön., mo ti vá ci ós 
le vél.  
Je lent ke zés e-ma il ben, te le -
fo non vagy sze mé lye sen.

Szent Ist ván 
Ál ta lá nos Is ko la és Óvo da
Igaz ga tó ta ná csa  
5094 Ti sza je nõ,  
Szé che nyi út 28.  
Tel.: (56) 434-501  
Fax: (56) 587-009

Ma gyar– könyv tár és 
tech ni ka sza kos ta nár

Fõ is ko lai v., ide gen nyelv -
tu dás.
Elõny: 5 év szgy.

ÁEI: 2011. szept. 1.  
Pbhi: 2011. aug. 10.  
Pe hi: a pá lyá zat be adá sát kö -
ve tõ 14 nap. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., b., om. 
A pá lyá za tot pos tai úton kell
be nyúj ta ni.  
f.: Vá gó Bé la igaz ga tó
E-ma il: 
ist van@tje no isk.su li net.hu
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  Pá lyá za ti fel hí vás kul tu rá lis in téz mények ve ze tõi ál lás he lyeinek 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
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

Haj dú ná nás Vá ro si 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te  
4080 Haj dú ná nás,  
Köz tár sa ság tér 1.  
Tel.: (52) 382-176  
Fax: (52) 381-087

Mó ricz Pál Vá ro si Könyv -
tár és Hely tör té ne ti Gyûj te -
mény
4080 Haj dú ná nás,  
Bocs kai u. 12.  
Igaz ga tó  
(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. 

Szak irá nyú egye te mi 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 fõ is ko lai könyv tá ro si 
kép zett ség, a fel sõ fo kú
szak irá nyú vég zett sé gé nek 
és szak kép zett sé gé nek,
vagy fel sõ fo kú szak irá nyú 
mun ka kö ri szak vizs gá nak, 
és egy ben az in téz mény
alap te vé keny sé gé nek
meg fe le lõ jog vi szony ban
leg alább 5 év szgy., vagy
2009. után szer zett fõ is ko -
lai könyv tá ro si kép zett ség
ese tén az elõ zõ ek tõl el té -
rõ en leg alább 10 év szgy.,

ÁEI: 2011. nov. 1.  
A meg bí zás 2016. okt. 31-ig, 
5 év re szól. 
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.
Pbhi: 2011. aug. 10.
Pe hi: 2011. szept. 30.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za tok -
ról Haj dú ná nás Vá ro si 
Ön kor mány zat Kép vi se lõ-
tes tü le te dönt.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, va la -
mint an nak vég re haj tá sá ról
szó ló 150/1992. (XI. 20.)
Korm. ren de let vo nat ko zó
sza bá lyai alap ján. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
rész le tes szak mai ön., vpr.
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vagy szak irá nyú egye te mi
v. és szak kép zett ség, vagy 
2009. elõtt szer zett szak -
irá nyú fõ is ko lai v. és
szak kép zett ség, vég zett -
ség nek és szak kép zett ség -
nek és egy ben az in téz -
mény alap te vé keny sé gé -
nek meg fe le lõ jog vi szony -
ban leg alább 3 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: ki emel ke dõ szak -
mai vagy szak irá nyú tu do -
má nyos te vé keny ség.

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, amennyi -
ben van: tu do má nyos fo ko -
za tot, ál la mi nyelv vizs gát
iga zo ló 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 úton, a
mun ka kör meg ne ve zé sé nek
fel tün te té sé vel kell 
be nyúj ta ni.
Pc.: Haj dú ná nás Vá ro si 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te 
f.: Szól láth Ti bor 
pol gár mes ter
Tel.: (52) 381-411/105 m. 
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja: 2011.
jún. 30.

Pá tyod Köz ség 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te  
4766 Pá tyod,  
Kos suth út 48.  
Tel./fax: (44) 576-000

Dr. An tall Jó zsef Ok ta tá si,
Kul tu rá lis és Sza bad idõ
Köz pont  
4766 Pá tyod,  
Kos suth út 41.
Igaz ga tó   

Lf.: Pá tyod 
Dr. An tall Jó zsef 
Ok ta tá si, Kul tu rá lis és 
Sza bad idõ Köz pont kö zös
igaz ga tá sú köz ok ta tá si 
in téz mény igaz ga tói 
fel ada ta i nak el lá tá sa. 
Töb bek kö zött az is ko lai 
és óvo dai ne ve lõ és ok ta tó
mun ka irá nyí tá sa és el len -
õr zé se, az in téz mény ben
üze me lõ kony ha, tan uszo -
da irá nyí tá sa, el len õr zé se, a 
kö zös sé gi élet szer ve zé se.

Fõ is ko lai, pe da gó gus
mun ka kör be töl té sé hez
szük sé ges szak kép zett ség, 
leg alább 5 év pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy., bün tet len elõ élet,
pe da gó gus szak vizs ga.

ÁEI: 2011. aug. 16.
A meg bí zás 2016. aug. 15-ig, 
5 év re szól.
Pbhi: a hi va ta los meg je le nést 
kö ve tõ 30 nap.
Pe hi: a jog sza bá lyok ban elõ -
írt vé le mé nye zés meg tör tén -
tét kö ve tõ el sõ tes tü le ti ülés.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., b., vég zett sé get, 
szak kép zett sé get, szak vizs gát 
iga zo ló om., vpr., fej lesz tés re 
vo nat ko zó prog ram, adat vé -
del mi nyi lat ko zat.
A pá lyá za tot „Dr. An tall Jó -
zsef Ok ta tá si, Kul tu rá lis és
Sza bad idõ Köz pont igaz ga tói 
pá lyá za ta” meg je lö lés sel kell 
be nyúj ta ni.
Pc.: Pet hõ And rás 
pol gár mes ter
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja: 2011.
jún. 9.
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Bárd Károly

Emberi jogok
és büntetõ igazságszolgáltatás

Európában

A tisztességes eljárás büntetõügyekben
– emberijog-dogmatikai

értekezés

címû könyvét

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

A kötet 320 oldal terjedelmû, ára 1500 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a kiadónál; Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatt (tel.: 235-4512/233), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Bárd Károly

Emberi jogok
és büntetõ igazságszolgáltatás

Európában

címû, 320 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 1500 forint áfával) .................................. példányban, és kérem, juttassák el
az alábbi címemre:

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

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

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

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

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

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 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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A MAGYAR KÖZLÖNY LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ

megjelentette

Hargitai József

Jogi fogalomtár

címû kiadványát

A jogi fogalomtár a magyar jog szakmai fogalmainak gyûjteménye és részben magyarázata. Közel 15 000 szócikk-
ben, a jogforrásra hivatkozva, tartalmazza a magyar jogban használt fogalmakat, és ahol indokolt, magyarázza a fo-
galom jelentésének tartalmát. Átfogja valamennyi jogág, az európai jog, valamint a nemzetközi jog által használt
fogalmakat is. Elemzi azokat a fogalmakat, amelyeket a jogágak, valamint az egyes jogágakon belül is, egymástól
eltérõ tartalommal használnak (pl. alkalmatlan, elévülés, arányosság, elismerés), vagy azokat a fogalmakat, ame-
lyekre nézve több eltérõ tartalmú legáldefiníció is létezik (pl. közeli hozzátartozó, engedélyes, lakóhely). Megma-
gyarázza azokat a mozaikszavakat, amelyek EU-csatlakozásunkkal kerültek a jogrendszerbe. („DNS-profil”,
„EMOGA”, „EUROPOL”, „FIFO-módszer”, „EINECS” stb.)

A könyv nemcsak a jogalkotóknak és jogalkalmazóknak, valamint a jogi pályára készülõknek hasznos kézikönyv,
hanem azoknak is, akik a mindennapi életben szeretnének eligazodni egy szakmai nyelv dzsungelében.

A kiadvány 1712 oldal terjedelmû.

Ára: 2898 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a kiadónál; Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatt (tel.: 235-4512/233), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

MEGRENDELÉS

Megrendeljük a Jogi fogalomtár címû kiadványt (ára: 2898 Ft áfával) ................. példányban, és kérjük, juttassák
el az alábbi címre:

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

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

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

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

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

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

Keltezés: ………………………………………

………………………………………

cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Hack Péter

A BÜNTETÕHATALOM FÜGGETLENSÉGE
ÉS SZÁMONKÉRHETÕSÉGE

címû kiadványát

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

A kötet 382 oldal terjedelmû, ára 1000 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a kiadónál; Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatt (tel.: 235-4512/233), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

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

MEGRENDELÉS

Megrendelem

Hack Péter

A BÜNTETÕHATALOM FÜGGETLENSÉGE
ÉS SZÁMONKÉRHETÕSÉGE

címû, 382 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 1000 forint áfával) ................................ példányban, és kérem, juttassák el
az alábbi címemre:

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

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

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

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

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

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 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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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te

A ma gyar jog tu do mány klasszi ku sai so ro za tá ban

Be öt hy Zsig mond

ELEMI MAGYAR KÖZJOG

cí mû kö te tét

Az Ele mi ma gyar köz jog – amely az el sõ ma gyar nyel vû köz jogi összeg zés – 1846-ban lá tott napvilágot.
Két rész re ta go ló dik: Ma gyar or szág pol gá ri al kot má nyá ra és köz igaz ga tá sá ra, s ezen be lül a 104 pa rag ra -
fus ra  tagozódó ins ti tú ci ók vi lá gos szer ke zet ben, ki fe je zõ fo gal mak kal je le ní tik meg az in téz mény rend -
szert. Azért is be cses ér té kû e szin té zis, mert a klasszi ku san át me ne ti, pol gá ri át ala ku lás elõt ti mo nar chi át
mu tat ja be a szer zõ, Be öt hy Zsig mond (1819–1896), aki kez det ben köz igaz ga tá si pá lyán te vé keny ke dett,
majd pálya futását 1883-ban, nyug ál lo mány ba vo nu lá sa kor ki rá lyi táb lai ta nács el nök ként fe jez te be.
Szak iro dal mi  munkásságáért szá mos ki tün te tés ben ré sze sült. E köz jo gi ku ri ó zu mot a ma gyar jog tör té -
net, jo gi kul túr a iránt ér dek lõ dõk fi gyel mé be ajánl juk.

A kö tet 142 ol dal ter je del mû, ár a 800 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve
megrendelhetõ a ki adó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: meg rendeles@mhk.hu).

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

MEGRENDELÉS

Meg ren de lem

Be öt hy Zsig mond

ELEMI MAGYAR KÖZJOG

cí mû, 142 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 800 Ft áfá val) ........... pél dányban, és kérem, jut tassák el aláb bi
cí mem re:

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

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

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

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

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

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

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás


